
«ESCniEB&VlfDIG 
W-O O R D E NB OEIv, 

W * *LF T L ^ JR.V* MuW -.mjk JL V JBJF ^kj' J ! * * JKWk. ^ 
OF 

MANNEN, IME, VAN HET BEGIN DER wem»» TOT OP ONZEN 
Ï M n , « K i l DOOK VERNUFT, IIKGAAFDHEBEN» DEUGDEN, 

BWAÏ.TNGKN OP MISDADKN* HEBBEN BEROEMD OP BERUCHT 
GEHAAKT; VOORAFGEGAAN Ï10ÖR EENB TIJOREEESiKÜNniGE 

VERHANDELING , OM DE VERSCHUJÏIENDE AKTIKËUSN , 
IN HET WOORDENBOEK VERSPREI», TOT EEN 

GESCHIEDKUNDIG GEHEEI. TE MAKEN , 

door den Aht 

F . X . BE V E I i JL E K . 

NAAR HET FRANSCH. 

tflbcw eeiu gwow aautaf ««uwe* attlkcfiv omyku , ei* tueu 
"öewfke «eïuiecïöetJ», "öïe» eeiit» «««*; oH,iuiï&cffijkü Pe-

'ttèkWiij tow öo Nederlanden UMet>. 

Convenientia euique. 
„ BORAT* Art. poet. 

TPFIÏÏTIGSTE DE El. 

.)<<£»•» 

TM 'SBMBTOGENBOSCH. 

Ru J. J. ARKESTEYN EN ZOON. 
1841. 



GESCHIEDKUNDIG 

WOORDENBOEK. 
ciwwa 

B 0 0. 

MT OCCUNTr (MlCffAët), 
te Florence geboren, werd 
religieus in de orde der Ser-
riters, en onderscheidde zich 
door zijnen ijver, in d« tot 
zijnen stand betrekkelijke stu» 
dien. Hij overleed in het jaar 
1576. Men heeft van hem in 
het Latijn: 1,* eene Geschiet 
denis zijner orde, van het 
jaar 123a tot het jaar 1566; 
— 2-»° eene Verklaring van 
den rtgel van. den heiligen 
JuGUSTiNVS-; — 3.o eenen 
Catalogus der sofarijvers van 
aijn vaderland j — 4.° eene 
Levensbeschrijving van den 
heiligen PHIUPPOS BENIH in 
het Italiaansch enz. 

* POCHABD (JOZBF) , pries
ter» in 1715 te C7«semhet 
baljuwschap van Po*ntarlier 
geboren, maakte schitterende 
studiën aan de hoogeschool 
van Bemncon en verwierf 
door zijne kunde de toegene
genheid van den aartsbis
schop ANTONIÜS PETROS II 

XX. DI$B&. i. 

vtn Grammoni, diexichbe* 
ijverde hem den post van 
directeur van zijn seminarie 
aan te bieden. POCIIART, die 
naauwclijks den ouderdom 
van twintig jaren bereikt had >. 
wijdde zich met eenen on* 
vermoeiden ijver aan de ver
vulling zijner pligten toe» Hij-, 
onderweesde godgeleerdheid* 
en vervaardigde een volledig, 
handboek derzelve, hetwelk 
zijne zedigheid hem belette 
in het licht te geven, maar 
hetwelk hij gedurende meer
dan dertig jaren aan zijne-
talrijke kweekelingen , welke 
hij zich door zijnen roem uit 
alle deelen van Francke-
Comtè, den JElms, Zwit
serlanden Bourgondi'ê, ver
worven had, uitlegde. Hij 
bestuurde daarenboven de in
wendige oefeningen van hef 
seminarie, predikte in de 
retraites (geestelijke afzon
deringen) en vond nog tijd 
om de geschiedenis, de regts-
geleerdheid en zelfs de wis* 

8 



. 6 P O 

leunde te beoefenen. Zijne 
lcweekeüngen waren gewoon 
,in hem den besten, toegevend-
sten vriend te beschouwen, 
en hij bediende zich van het' 
vertrouwen, hetwelk hij hun'' 
had weten in te boezemen, 
om hen met des te beteren 
uitslag in de -loopbaan tot 
•welke zij zich bestemden te 
besturen. Zijn doorzigt, zijne 
zachtmoedigheid, zijne uit
stekende godsvrucht hadden 
hem voor het igeheele dio
cees van Besangoh tot een 
voorwerp van eerbiedige ver» 
eeriDg gemaakt, toen hij tot 
de waardigheid van over
ste van het seminarie verhe
ven werd, Nadat hij door 
den „ouderdom en door eene 
sluipkoorts verzwakt was, nam 
de abt POCHARD niet dan 
met moeite eenen post aan , 
welken hij beschouwde als 
zijne krachten te boven gaan
de. Hij nam denzelven des 
niettegenstaande gedurende 
zes jaren waar, na welke 
zijn; gezondheidstoestand hem 
noodzaakte denzelven neder 
te leggen. De zwakheid zij
ner borst had hem ook ge
noodzaakt den kansel lever-
laten, maar het gelaat van 
dezen eerWaardigen man 
was even zoo, welsprekend 
als zijne redevoeringen," en 
zijne bewonderenswaardige 
gelatenheid, trok de aandacht . 
dergenen, welke hem omring
den, door vrolijke kout van 

e: 
de smarten af, aan welke 
hij t e r proöije was. Deze 
godvruchtige geestelijke over
leed den 25 Augustus 1786. 
Aan hem heeft men de her
ziening van het Missaal en, 
den Brevier van het diocees 
van Besangon te danken, 
welke op last van den kar
dinaal CHOÏSEDI, gedrukt,en 

- als voorbeelden in deze soort. 
beschouwd worden. De abt 

•POCHARD, heeft het grootste 
deel gehad aan het werk ge
titeld Methode etc. (Regel 
ier besturing der zielen in 
den biechtstoel, en ter be-
heering der parochi'ên) door 
URBANÜS GRISOT ;- dit werk 
hetwelk dikwijls herdrukt is, 
verscheen voorde eerste maal 
in het licht', te NeufchdteaU, 
in 1772, op bevel van den 
bisschop van Toul, buiten 
weten der schrijvers. De uit
gave van 1817, Besangon, 
2 d.» in 12.MNJ | s voorafge
gaan door eene geschiedkun
dige Lofrede van POCHARD 
door M. R. *•'••* * (LoDBWiJK 
ROÜSSEATJ,)' oud pastoor van 
ZonS'le-Saulnier, en ver
sierd met zijn welgelijkend 
portret, door den Heer Bo-
REL » directeur van de tee-
kenschool van Besangon, met 
sterk water gegraveerd. Deze 
Lofrede was in het Journal 
ecclésictstique van 'den abt 
BARRÜEÜ (Mei 1788), opge
nomen. 
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P'OCOCKE (EDÜARD) in 1604 
te Oxford geboren , werd in 
het Magdalena*co]egfo dier 
stad opgevoed» Het verlangen, 
hetwelk hij koesterde om zich 
in de Oostersche talen te 
volmaken, deed hem dereis 
naar den Levant onderne
men» Hij' was aldaar ge* 
durende 5 of 6 jaren kapel*-
laan der Engélsche kooplie
den te Jleppo, Bij zijne 
terugkomst in JSngeland^etA 
hij lector in het Arabisch in 
den, in 1636, door den 
aartsbisschop LAUD gestich-
ten leerstoel. Deze prelaat 

* zond hem in het volgende 
jaar naar Konstantinojpel om 
er Oostersche handschriften 
^an te koopen» Bij zijne te* 
rugkomst gaf men hem de 
pastorij van Childretf», Eetii-
gen tijd daarna verbond hij 
zich . vriendschappelijk, met 
(xABRiët SIONITE, en met 
dèrt beroemden GROÏIÜS. PO» 
COCKE , werd in - 1648 op 
verzoek dès konings, die toen
maals op het eiland Wigkt 
gevangen was» tot höoglee-
raar in het Hebreeuwsch en 
totkanonik van de CHRISTÜS-
kerk te Oxford benoemd. In 
1650, werd hij -'van zijne 
posten beroofd , wijl hij-wei
gerde den onafhankelijkheids 
eed af te leggen. Hij begaf 
zich weder naar zijne pas-

, torij van Ghüderey, van 
waar bij in de volgende len

te , naar Oxford terug keer
de. Hij nam er de bedienin
gen van lector1 ïri het Arabisch 
aan betcöllegie van BAILÏOL 
waar, wijl er zichtoenmaals-
niemand in het? collegie be
vond die tot deze bediening 
bekwaam wars» Men gaf hem-
in 1660, bij de herstelling 

'van koning KARE* I I I , zijn 
kanonikaat terug» Hij over* 
leed in 1691 te Oxford in 
den ouderdom van 87 jaren. 
Hij was een achtenswaardig 
man, nietalleen wegens zijne 
kunde, maal? óo'k wegens 
zijne regtschapenheid , zijne 
zachtheid, zijne gematigd
heid , én door al de hoeda* 
nighedeh K welke den omgang 
beminnelijk maken. Men heeft 
fan- hem Latijnsche vertalin
gen der jaarboeken van E ü-
ÏICHIUS, patriarch \naMex-
andrie, Oxford, 1659,2 
d,n in 4.ÏÖ, van de Oos
tersche Gesöhiedertis van-
JBÜITLFARAM , Oxford, 
1672, 2 dl.» in 4. t ö ; éene 
Vertaling uit het Syrisök, 
van den 3 . e n brief van den . 
heiligen PETRUS van den 2.d e n 

en 3 , e a van den heiligen Jo-
ANNES en van dien van den 
heiligen JUDAS, 1630, In 4.tö-
eene Overzetting van het boek 
getiteld i Porta ,Mosi$ 1655 
in 4.t(>, Commentafiën op 
MI^HEAS, MAIACHIAS, OSÉAS 
en Joëir in hel Ertgelsch, 3 
dl.n in fol.; eene Verzameling, 

4 " 
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Tan Brieven, Specimen his
tories Arabum, Oxford, 
1650, in 4.to een aantal 
andere werken, in 1740 te 
Londen gedrukt, in 2 d.n 

in fol. Men vindt in dezelve 
overvloedige nasporingen en 
zeer getrouwe vertalingen van 
verscheidene boeken, die zon
der zijnen werkzamen ij vér on
bekend zouden gebleven zijn. 

POCOCK(RICHARD), in 1704 
te Southampton geboren, stu
deerde te Oxford4, en werd 
tot leeraar in de godgeleerd
heid benoemd. Hij reisde 
vervolgens in den Levantals 
een weetgierig én geleerd 
man, van het jaar 1737 tot 
1742. Bij zijne terugkomst 
in' zijn vaderland, verkreeg 
hij verscheiden beneficien, 
en Werd achtereenvolgend bis
schop van Ossory, JElphin, 
en Meath in Ierland, en 
overleed in 1765. Men heeft 
van dezen geleerde : l.oeene 
Beschrijving .van Egypte 
van Alexandrië tot den oor
sprong des NiiUy Londen 
*1743 — 1748, 3 d.n in 
fol. in het Engelsch. Dit 
Werk wordt zeer op prijs 
gesteld, Voornamelijk door 
die geleerden, welke er op 
gesteld zijn de plaatsbeschrij
ving van dat land te kennen. 
De opschriften en de oude 
gedenkstukken zijn met de 
grootste zorg gegraveerd. De 
kaarten zijn mede volgens de 

teekeningen van den schrij
ver' bewerkt. Het derde deel 
in den vorm van eenen klei
nen Atlas bevat zeer uitge
breide kaarten van den geheet 
lep loop des Nijls van zijnen 
oorsprong af tot den mond 
toe. Men heeft een groot 
gedeelte van dit werk in het 
Fransen vertaald', 7 d.» in 
12.mo >-. 2.° Beschrijving 
van het Oosten, Londen , 
1738, in fol. in het En
gelsch , een werk met meer 
dan 300 platenen aardrijks
kundige kaarten versierd; — 
3,° Kaart van Egypte in 
vier bladeni 

PODIEBRAD (GEORGE) ko
ning van Bohème, in 1420 
geboren, werd tot gouver
neur van dat koningrijk be
noemd , voor den jongen ko
ning LADISIAW zoon van Ax-
EERTDS van Oostenrijk. Na 
den dood van dezen vorst, 
liet hij zich in 1458 tot ko
ning uitroepen. Hij won eenen 
veldslag tegen de Moraviërs, 
en liet zich in het jaar 1461 
kroonen; maar de gehecht
heid, welke hij voor de 
sekte der ffüssiten aan den 
dag legde, deed- hem door 
PAUMTS II excommuniceren 
PODIEBRAD stond openlijk te
gen de Roomsche Kerk op., 
en 'vervolgde de Catholijken, 
welke de wapens opnamen, 
en MAIÏHIAS COBVINÜS tot 
den troon beriepen. PODIE-
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BRAD bood slechts op eene 
zwakke wijze weerstand en 
overleed den 22 Mei 1471 
aan de waterzucht. Zie MAT-
ÏHIAS CORYINÜS, en PAULUS II, 

PODIKOVE of PoDOKOVE (Jo-
ANNKS), in fFallachye gebo
ren, heeft zich in de 16.e 

eeuw door zijnen onrustigen 
en héerschzuchtigen geest 
eene soort van naam gemaakt. 
Hij • verzamelde eene tro'ep 
nietige menschen, even ge« 
lijk hij, viel aan hun hoofd 
in Wallachye > stond tegen 
den vorst PETRUS op, die 
waijwoód van dat gewest en 
bondgenoot van BATTORI was, 
en beroofde hem van deszelfs 

. staten. Bij het berigt dezer 
omwenteling , schreef de ko
ning van Polen aan CHRIS-
TOFFElf zijn*', broeder., prins 
van Zevenbergen, om den 
onttroonden vorst hulp te 
verleenen. CHRISTOFFEI. trok 
naar f^allachye. PODIKO* 
VE werd genoodzaakt eene 
schuilplaats in Polen te zoe
ken , en hij' begaf zich naar 
JÏICOLAAS SEINIAWSKI, gou
verneur van Kaminieck, in 
1579. Van daar werd hij 
naar BATTORI, koning van 
Polen, gezonden. De groote 
heer , AMÜRAT , zond eenen 
ijlbode om te verzoeken dat 
men hem zoude uitleveren, 
of dat men hem ten dood 
bragt; men voldeed dezen* 

A 

vorst. PoÖIKOVE werd te 
Warschau, in de tegen
woordigheid van den door 
den' sultan afgevaardige , als 
openbare rustverstoorder, ont
hoofd, zijne kracht was zoo 
groot, dat hij zonder vele 
moeite een hoefijzerin twee
ën brak. . 

. PoE&EMBURG(C0R!feLIs)een 
schilder in 1586 te'Utrecht 
geboren, en in 1660 in dezelf
de slad overleden , reisde naar 
Italië om zich te volmaken. 
Hij vormde z.ijn penseel vol
gens de beste schilderstukken y 
welke de stad Home versie
ren. Zijn bijzondere smaak was 
om in het klein te werken, 
de schilderstukken, welke 
hij niet in eenen kieinen vorm 
gemaakt heeft,, zijn minder 
kostbaar., Be groot-hertog 
van Florence wilde van zijne 
voortbrengselen bezitten; de 
koning van JSngeland, KAKEL 
I , ontbood hem naar Londen, 
RUBENS stelde hem zeer op 
prijs, en bestelde hem ver
scheiden schilderijen. POÉ-
LENBÜRG heeft zeer bevallige 
landschappen geschilderd. Hij 
bootste de natuur met zeer 
vele juistheid na. Zijne plaats
liggingen zijn welgekozen en 
de achtergronden dikwijls met 
schoone gebouwen en bouw
vallen van het oude Rome 
versierd; zijn koloriet is frisch, 
en zijn penseel zacht en mol-

5 . . 
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lig. Het'doorzigtige deszelven 
Wordt op eene bijzondere 
wijze in zijne luchten opge
merkt. Onder zijne kweeke-
Jingen, mag men voorname
lijk tellen JOAN VAN DER 
L\s, DANië! VERTANGEN, 
FfiANciscoa TERWILX en W I L 
LEM TAN SïEENREE. 

4 PoEZOBüT (MARTINDS) , 
deri 30 October 1728, uit 
eenb 'oude adellijke familie van' 
Litihauwen geboren, begaf 
zich in 1745 onder de Je-
suiten en na zich in Bohè
me, de geleerde talen eigen 
gemaakt te hebben, begaf hij 
zich; naar Marseille, bij den 
beroemden PEZENAS, Tijdens 
het verdrijven der Jesuiten-
uit Frankrijk in 1773, be
gaf hij zich met dezen hoog
leeraar naar Avignon. Hij 
reisde vervolgens door Frank
rijk > Duitscnland, Italië; 
en had de gelegenheid van 
de beroemde paters Hzil, 
RICAÏI , BosCflowicH en al 
de beroemdste wiskunstenaars 
van zijnen tijd , te leeren ken-
pen en te kunnen beoefenen. 
Bij zijne terugkomst in Po
len , vrerd bij hoogleeraar in 
de sterrekunde aand&hooge-
school van Wilna, directeur 
der drukkerij van het sterre-
kundig observatorium, hoog
leeraar in de Grieksche taal, 
titulair sterrekundige van den 
koning nu Polen, STANISLAÜS 
AUGUSTOS , die hem daaren--

) E. 

boven tot ridder van de orde 
van den Witten Arend be*- ( 
noemde, en hem met eene 
zilveren medaille versierde, 
welke hij te zijner eereen 
met zijn afbeeldsel liet slaan. 
Pater POEZOBÜT heeft het 
observatorium van Wilna, 
met een aantal uitmuntende 
werktuigen verrijkt, en door 
zijne zorg en zijnen arbeid, 
heeft hij hetzelve tot een der 
beroemdste van Europa ge
maakt. In 1769 , begaf hij 
zich naar Revel, om • den 
voorbijgang van F&nus voor 
de zonneschijf waar te nemen. 
Reeds vroeger had hij met 
de grootste naauwkeurigheid 
en volgens de nieuwe theorie 
eene maansverduistering bere
kend , en had met niet minder 
naauwkeurigheid ,f de maan* 
standen en de tijdstippen der-
zelve , voor den meridiaan 
niet slechts van Wilna, maar 
ook van Warschau , Kra* 
kau en JDantzig, bepaald. 
Na zijne nuttige werkzaam
heden tot in:eenen zeer ge
vorderden ouderdom voort
gezet tè hebben, wénschte 
pater POEZOBÜT , zijne loop
baan even zoo ,te eindigen 
als hij dezelve begonnen had , 
in den schoot van de maat
schappij van JESÜS , in JSMS-
land door de keizerin CA-
TffARiNA H gehandhaafd, en 
evenzeer beschermd door Vtxh-
I. Ter bereiking van dat doel 
heeft hi j , na zich aan de 
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vriendschap en aan het leed
wezen zijner medewerkers te 
hebben onttrokken, en na; 
de eervolle bewijzen zijner 
langdurige en nuttige werk
zaamheden , als onderpand zij
ner erkentenis in de kapel 
van het noviciaat der Jesui-

.Xeri van Düneburg te hebben 
nedergelegd, zijne-religieuse 
geloften hernieuwd. Na een 
verblijf' van bijna achttien 
maanden in deze schuilplaats 

' van. irtwendige bespiegeling 
en godsvrucht > bragt hij ge-
TUstelijk op den 8 Februarij 
1810 , in de beoefening 
der religieuse deugden , een 
zeer werkzaam en waarlijk 
Christelijk, leven ten einde. 
Men heeft van henv: Na--
sporingen . over de oud" 
heid van den dierenriem', 
'va Egypte, in 'de stad Den-
defah, tijdens den inval der 
ITranschen gevonden. Deze 

»nasporingen in 1805, te 
PVeenen gedrukt, waren door 
den schrijver aan Paus PIÜS 
VII opgedragen. Eenige on-
geloovigen beweren door de 
oudheid van dezen dieren
riem > de valschheid der tijd-

' rekening van MOZES te bewij- ' 
zen. Pater POEZOBÜT toont 
met de grootste duidelijkheid 
aan, dat de oudheid van dezen 
dierenriem de Christelijke 
tijdrekening niet meer dan 
546 jaren vooruit gaat. Men 
heeft nog van hem verschei
dene gedrukte sterrekundige 

Verhandelingen , en'een aan- -
,tal ohuitgegevene geleerde 
Waarnemingen, welke in 
het depot der universiteit van 
Wilna, waarvan hij sedert 
achttien jaren rector was, , 
,bewaard worden; men kan / 
zelfs zeggen, dat hij de ziel / 
der werkzaamheden van dit •/ 
beroemde gesticht, en de/ 
voornaamste oorzaak van des-j 
zélfs roem was. I 

POGGIO - BRACCIOLINI {Jof 
ANNES FRANCISCÜS) , gewoon»-
lijk POGGIO genaamd, werd 
in 1380 , te Terra-Nuova i 
in ,het gebied van Florence^ 
geboren. Hij beoefende in 
déze stad de Latijnsche taalf 
onder JOANNES DE RAVENNA, 
en hét Grieksch onder Eii-
MANÜEI. CHRYSÓLORAS. Door i 
dusdanige meesters opgevoed, 
maakte hij snelle vorderingen j 
verkreeg den post van Apos-
tolischen- schrijver en dien 
van pauselijk secretaris van 
af BONIFACIDS IX tot CALIXXÜS / 
III. Tijdens het algemeene j 
concilie van Constans, volg
de hij naar die stad Paus t 
JOANNES XXIII, (in 1415af- '; 
gezet), en legde er zich op* 
toe, om oude handschrif- , 
ten op te sporen. Hij had -" I 
het geluk eengroot getal der-
zelve te ontdekken. Destraf-
oefening van HJERONYMOS VAN 
PRAAG schokte natuurlijker 
wijze de ziel van eenen man , 
die zich aan meer dan eene 
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dwaling ten opzigte der gods
dienst had schuldig gemaakt: 
hij schreef eenen brief ten 
voordeele van dezen ketter, 
(zie Icones van THEODORÜS 
DE BÉZA). Tan Constans be
gaf hij zich naar Engeland, 
en zette zijne nasporingen 
voort. Bij zijne terugkomst 
te üomei vervulde hij zijnen 
post Tan secretaris gedurende 
eenigen tijd, en vertrok na 
«en verblijf van veertig jaren 
aldaar, om zich naar Flo* 
•rencé te begeven , alwaar hij 
in 1435, in den echt was 
getreden. Hij bekwam den 
post van secretaris der repu
bliek en liet in de nabijheid 
van Florence een lüsthuis 
bouwen, waarin hij in rust 
zijne overige dagen, welke 
hij in 1459, in den ouderdom 
van 79 jaren eindigde,door-, 
bragt. POGGIO bezat eenen hé-, 
kelachtigen geest, en vonder 
behagen in, denzelven voor
namelijk tegen zijne vijanden 
te oefenen. De goddeloosheid 
zijner gevoelens, de ongebon
denheid zijner zeden, de boos
aardigheid zijner hëkelingen, 
berokkenden er hem velen. 
» POGGIO," zeide ERASMDS , 
» is een zoo onbeduidend 
schrijver, dat, zelfs wa'nneer 
hij niet vol wellustige tafe-
reelen was, hij niet verdie
nen zoude dat men zich de 
moeite gave zijne schriften 
te lezen; maar hij is te ge
lijkertijd zoo wulpsch, dat 

wanneer hij zelfs de geleerdste' 
man zoude zijn , regtsohapen j 
lieden hem altijd met schrik 
moesten beschouwen." Hij 
had , terwijl. hij geestelijke 
was, drie zonen bij eene 
minnares verwekt; maarzijne 
zeden werden sedert hij ge
huwd was geregelder. Behal
ve dat de 'ouderdom het vuur 
zijner driften gematigd had,, 
gelukte het zijner echtgenootë-
door hare bevalligheden eö 
hare deugden, om zijne harts-
togten te beteugelen. Zijne 
voornaamste werken zijn : 1.°" 
IAjkredenen, in het concilie 
van Constans, uitgesproken, 
— 2.° Geschiedenis van Flo* 
rence, in het Latijn van het 
jaar 1350 tot 1455 , welke 
RECONATI, voor de eerste maal' 
in 1715, in 4.*°, met aan-
teekeningen en de levensbe
schrijving van den schrijver 
in het licht heeft gegeven-
Er bestonden van dezelve 
reeds! lang te voren Italiaan-
sche vertalingen , die van zij
nen zoon JACÓBDS, XeFené' 
iië, 1476, in fol. is niet 
gemeen. Aan dit werk ont
breekt getrouw- en naauw-
keurigheïd. De; schrijver ver
zwijgt wat zijn vaderland kan 
nadeel toebrengen, — 3.° Ee
ne verhandeling De varietate 
fqrtunce, welke de abt OUVA , 
voor de eerste maal jn 4.to 

liet drukken , Parijs, 1723, 
II in 4. t o , twee boeken met 
IJ Brieven, een met vuile Fet~ 
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•ielsels, waarvan de eerste 
uitgave zonder Jaartal en zon-
<der opgave van drukoord is, 
in 4. to Men erkent hetzelve 
aan eene opdragt, Glorioso 
et felici militi BjYMUNDO, 
enz. Die van de 15.e eeuw 
-zijn zeldzaam; men vindt de
zelve in LAUEENXIOS VALLA en 
in PETRARCHA de salïbus vi-
•roruni illustrium, zonder 
jaartal in 4. t0 Er bestaat van 
dezelve èenes oude Fransche 
vertaling 1549, in 4. t o 1605 , 
in 12,1»0 en eene andere veel 
sierlijker door den heer D0-
•RAND , Amsterdam , 1711 , 
in 12.ww> De vijfeerste boeken 
-van DIODORÜS van Sicilië, 
in het Latijn vertaald en an
dere werken, Straatsburg, 
1510, in fol. en Bazel, 1538; 
onder de boeken der ouden 
welke hij ontdekt heeft, telt 
men die van QDINTIMANDS , 
welke hij in eenen ouden 
toren van het klooster van 
•St. Gall vond ; twaalf Blij
spelen van PiAüxos, een ge
deelte van ASCONIÜSPEDIANÜS, 
de dertien eerste boeken van 

'VALERIDS F u c c c s ; JMMJA-
NVS , MutRCELLiNUp, een 
stuk De finibus et legibus van 
CICERO , LÜCRETIVS , MANI-
zius, SiiiirsITALICUS.-of
schoon dit werk in Frankrijk 
bekend was, zoo als PETIT 
RADEI. zulks heeft aange
toond, enz.JAcoBcs LPNFANT , 
heeft eene Poggiana in het 
licht gegeven, welke het | 

leven des schrijvers bevatte 
. met kwinkslagen t waarvan 'er 
velen zoo als de Ana's, vol
gens de bekende genie des 
schrijvers zijn uitgevonden; 
ofschoon dezelve nooit uit 
zijnen 'mond gevloeid zijn. 
SEPHERD , heeft de Levens
beschrijving vso. POGGIO , in 
het Engelsch in het licht 
gegeven , dezelve . is in het 
Fransch onder den titel 'van, 
Vie etc. (Levensbeschrijving 
van POGGIOBRACCIOMNI) , 
vertaald een k deel in 8.v°, 
Parijs, 1819, een slecht 
zamenraapsel, vol schimpre-( 
Henen tegen de Paussen en' 
monniken. 

POGGIO (JACOBÜS) , zoon 
van den voorgaande, werd in 
1478 opgehangen j wijl hij 
zich in de zamenzwering der 
PAZZI'S gemengd had". Men 
heeft van hem: 1.°eene Jta-
liaansche vertaling van de 
geschiedenis van Florence, 
van zijnen vader. De Levens-" 
beschrijving van ClRUS, door 
zijnen vader in het Grieksch 
overgebragt; eenige Levens
beschrijvingen van Bomein-
sche keizers, een Commen-
iarium over de zegepraal 
der faam, een dichtstuk van 
PETRARCHA, de Levensbe
schrijving van PBlLlPPUS 
SCBOLARIÜS, en eenige an
dere werken. 

POGGIO (JOANNES FRANCIS-
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CÜS) , kanonik Van Florence 
'en secretaris van LEO X , in 
1522 , in den ouderdom van 
79 jaren overleden , was de 
broeder van den voorgaande/ 
Men heeft van hem eene Ker^ 
handeling overde Pausse-
lijke tnagt en over die van 
tiet concilie. Hij verdedigde 
ih dezelve met vuur de Paus-
lelijke magt. 

; * POIDEBABD (JÓANNES-
JBAPIISTA) , een werktuigkun
dige ingenieur, werd in 1762 
ite. Saint-Etienne in Éores 
geboren en volbragt aijne^ 
'eerste studiën te Lyon , ver-* 
Volgens aan de hoogeschool 
van Valence. Hij was reeds 

; in den ouderdom van 18 
jaren, hoogleeraar in de re-, 
dekunde, wijsbegeerte en 
wiskunde, eri kort daarna 
verkreeg hij den titel van 
koninklijk hoogleeraar. Poi-
DEBAftD verliet, bij het begin 
der omwenteling, Frankrijk,: 
om zijnen vriend IMBERT* 
(JOLOMÊS, die door de Anar
chisten vervolgd werd, te 
redden, en, bij zijne komst 
in Rusland', in 1,794 , legde 
hij zich op de vervaardiging 
van verschillende kunstmatige 
werktuigen toe , welke strek
ten om het verrnoeijende voor 
de werklieden te. verligten. 
Zijn belangrijkste werk is 
een middel om de Wolga 
met de zwaarst geladene sche« 
pen te doen opzeilen, en 

een russisch dagblad heeft 
bevestigd dat dit middeleen 
aantal menschen in het leven 
heeft behouden , die onver
mijdelijk bezweken zouden 
zijn,, indien zij tot de vroe
gere middelen hunne toevlugt 
hadden moeten nemen. Pol-
DEBABD heeft zijn' naam daar
enboven nog bekend gemaakt 
door de samenstelling van 
een uitmuntend cement voor 
de gebouwen, en door de 
ontdekking van eenen beteren 
kalk , van welken men 'zich 

. 'ter oprigting der gebouwen 
; van de hoogeschool te St. 
] Petersburg t bediend heeft^ 

Deze werktuigkundige', i s , 
ondanks zijne nuttige uitvin
dingen, te St. Petersburg i 
in de eerste maanden van 
1824 in behoeftige omstan* 
digheden overleden. 

PoiDBAS, de naam van 
eenen engelschen bedrieger 
ten tijde van EDUABD II» 
koning van Engeland t in 
1314, was de zoon van eenen 
leerlooijer tan Excester•, en 
zocht dezen vorst de kroon 
te ontweldigen. Hij beweerde 
dat hij door zijne minne ver
wisseld was. Een zoo bui
tengewoon en zoo ongerijnid 
ontworpen plan, leidde den 
bedrieger naar de galg, in 
plaats van hem tot den troon 
te voeren, welken hij had 

j willen bestijgen. 
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Poit tr (FRANCISCÜS) , een 
graveur, in 1622 te Jbbevilh 
geboren en in 1693 te Parijs 
overleden , had PETRUS. Dü-
RET tot meester. Hij volmaak
te zijne talenten door een lang 
verblijf te Rome,. Bij zijne 
terugkomst te Parijs, gaf 
hij verscheiden afbeeldingen 
van heiligen , geschiedkunde 
ge stukken, portretten van 
verschillende grootte in het 
licht. LODEVTOK XIV- nam 
hem , bij een brevet van den 
31 December 1664 tot zijnen 
gewonen graveur aan, » uit, 
aanmerking, zegt deze vorst 
van zijne ondervinding, en van 
de schoone werken, welke hij 
in het licht heeft gegeven , 
zoowel"inItalië, alwaar hij 
gewoond heeft, als in Pa~ 
njfc." PoitLf was een even 
zoo begaafde teekenmeester 
als bekwame graveur. Al zijne 
werken zijn met de etsnaald 
gegraveerd > met uitzondering 
varteen portret van BARONIUS, 
het welke hij met' sterk water 
vervaardigde om aan hethoofd 
der werken van dezen ge
leerden kardinaal te worden 
geplaatst. Hij onteerde zijn 
talent nooit door eenig ligt-
zinnig onderwerp. — Zijn 
broeder NICOLAAS POIUY , in 
1696, ïn den ouderdom van 
70 jaren overleden, heeft 
zich mede beroemd gemaakt 
jnde graveerkunst, het por
tret is zijn voornaamste on
derwerp geweest. 

' ; * PolNStóRON (Sm SXE-
IPHANÜS) , een benedictijner 
van de congregatie van den 
H. VANHES, werd te Dunxn 
het hertogdom Bar, den 5 ; t 
December 1705 geboren^ Hij 
legde zijne geloften af ïff de 
abdij van Bfiaulieu, diocees 
van Verdun, den 3 Jtfnij 
1722. Hij isbekend doo|r een 
werk getiteld Le Pasteur etc. 
(De Eerder van des%elfs ver-
pligtingen onder rigt of in
stelling der Pastoors,) Pa-
rijs 1765, 3 d.» in 12»mo 

Hij overleed in de,abdij van 
.Moiremont, diocees van Cha-
lons - Sur - Marne, deq 27 
December 1782. 

PoiNSÏNET DE SlVRT (Lo-
DÉWIJK) , een letterkundige , 
werd den 20 Februarij 1733. 
te Versailles geboren, en 
na zich aan • de letterkunde 
toegewijd te hebben, vervaar
digde hij een aantal verzen, 
in welke hij, zoo geene be
wijzen van genie, ten minste 
geleerdheid, geest en smaak 
aan den dag legde. Hij was 
met de oude talen volkomen 
bekend en heeft verscheidene 
vertalingen nagelaten. Zijne 
werken zijn* 1.° De Egleï-
den 1754 in 8J° — 2.O De 
Naijver, een zeer wel ge
schreven dichtstuk, 1756 in 
g.vo — S.oJjyjCRÊÖN , SA-
PHO, MOSCBÜS, Biojx,, 
TYRiEVJi, en andere Griek-
sche dichters, inFransche ver-
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zen vertaald , 1758, in 12.mo 
1760; i n l 2 . m ° , 4.euitgave, 
met verschillende stukken van 
HOMERUS, vermeerderd, 1788, 
in 12.*110 Hetzelfde werk 
onder den titel van Grieksche 
Muzen, Tweebruggen, 1771; 
in 12.m0 — 5.o de Valsche 
Herwis, een koddig zangspel 
in een bedrijf, in 8.vo 1757 , 
~ ë.° Briseïs , een treur
spel, 1759; — i.?/.'CJTÓ 
vanUlica naar METASTASIUS 
gevolgd, 1789 in 8,v° Men 
vindf in deze beide Treur
spelen een wijs plan en wel 
geschetste karakters; maar 
dezelve zondigen tegen den 
stijl, die koel en zenuwloos 
is; — 8.° Pygmalion, een 
blijspel, Parijs in 8.vo 1760; 
— 9.° AJTAX, een treurspel 
in 8.vo 1762; —' 10.o Thed* 
tre etc. {2toneelwerken van 
JRISTOPBANES),gedeeltelijk 
In proza, gedeeltelijk in ver
zen vertaald; met de f rag' 
menten van MEN ANDER en, 
PHILEMON , 1784 , 4 dl.n in 
8.VP Men heeft nog van dezen 
schrijver — li,° Jppel etc. 
(Beroeping - op het kleine 
aantal,) 1762,''in 12."?° een 
soort van schriftelijk vertoog, 
na den val «an het treurspel 
AJAX zamengesteld ; — 12.° 
Origine etc. (Oorsprong der 
eerste volksmaatschappijen, 
wetenschappen, kunsten en 
oude en hedendaagschè ta
len), 1769 in 8.T° De schrij
ver stelt zich voor om in 

dit werk ,te bewijzen dat de 
maatschappijen derzelver oor
sprong aan de kennis van de 
verschillende gebruiken van 
'het Tuur te danken hebben, 
en daar, volgens hem, het oude 
Celtica het eerste gewest was 
waarin het gebruik van; het 
vuur bekend is geweest, leidt 
hij hieruit de gevolgtrekking 
af dat hetzelve het eerste 
bewoond is geweest, en dat 
terwijl de Urische Kelten, . 
zich vermenigvuldigden, naar 
alle die deelen, der wereld 
volkplantingen hebben gezon
den. De geheele toestel van ge
leerdheid, met welken;PoiN-
SINÉT dit stelsel tracht te 
ondersteunen, maakt hetzelve 
niet bondiger. —- 13;° Nou-
velles etc. {Nieuwe naspo-
ringen over de kennis der 
gedenkpenningen, opschrif
ten en ojude hieroglyphen, 
met epne tafel der verschil' 
lende alphabets,en%) 1778, 
in 4. t 0 In deze beide wer
ken , legt PoiNSINEÏ Dfi'SlVBY 
bewijzen van eene ongewone 
geleerdheid, en van eene 
gezonde kritiek aan den dag. 
— 14.° Phasma of èe Ver
schijning , eene Grieksche 
geschiedenis, bevattende de ' 
lotgevallen van NÉOCEES, zoon 
van THEMISTOCLES, 1772, in 
12.«">—15,o Traductioneic. 
(Fransche vertalingvan hêt 

fragment van het 91 . e boek 
van TlWS Liriüs) 1773 , 
Parijs in 8.vo, _ 1 G,° JJtS' 
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toire etc. {Naluurlyke histo
rie van PLIHIÜS,) in het 
Fransch vertaald rnet den 
Cfriekschën tekst en met aan-, 
teekeningen , 12d.n 1771— 
1782 in 4.t° Ofschoon POIN
SINEÏ in deze onderneming 
veel gebruik van de werken 
van £A NAÜZE eri van JAULI , 
höogleeraar in het Syrisch 
aan het koninklijke Collegie 
en van QCERBON gemaakt had, 
heeft zijne 'vertaling niet aan 
de verwachting der geleer
den beantwoord. {Zie GuE-, 
ROÜLT). ~ 11.° Traite etc. 
{Verhandeling over de na
tuur en zèdekundige oorza
ken van het lagchen met be
trekking tot de kunst om 
hetzelve'op te wekken). Am
sterdam y 1768 , in 12.«M> —• 
18.° Traite etc. {Verhande
ling over de bijzondere staat
kunde) , uit TACITÖS en ver
schillende schrijvers ontleend, 
Amsterdam 1768, in 12.m° 
—• 19.° Maüuelèlc. (Dich
terlijk handboek over de 
republikèinsche' jongeling
schap) , Parijs , LE PEXIT , 
3.e jaar; 2 d.1» in 12.<> — 
20.o Jbrègé etc. {Beknopte 
Homeinsche geschiedenis in 
Fransche verzen), met aan-
teekeningen, Parijs, 1803, j 
in 8.vo — 21.o Précis etc. 
(Kort begrip der geschie
denis Van Engeland) , vol
gens HÜME, in kunstmatige 
verzen, Parijs 1804 in 8.vo 

XX. Vnu 

Men heeft hem ook eene la-
tij nsche uitgave van HÓRAIIÜS 
te danken, met ,een Fransch 
commentarium , Parijs, Di-
DOX 1778, iri 8.y°. POINSINEÏ 
DE SiyRï" was lid van ver
schillende akademien van Eu
ropa en stond met de voor
naamste letterkundigen in 
briefwisseling. Hij overleed 
den 11 Maart 1804, te Parij's. 

POINSINEÏ (ANiöNnjs-AiEx-
ANDER-HEN DRIE) neef van den 
voorgaaqde,. in 1735 te Fon-
laihebieau, uit eene_ aan dè 
dienst van hét huis van Or-
léans verbondene familie ge
boren , zou dep post van zij
nen vader hebben kunnen 
bekleeden; maar dé rijm-
zuchl beheerschte hem reeds 
vroegtijdig. Sedert 1755, 
wanneer hij een slecht keer-
dicht van de opera TJTOIT 
et ISJURORE 'm het licht 
gaf, hield »hij niet op voor 
het tooneel te werken. Hij 
had in 1760 Italië doorreisd, 
en daar hij Spanje wilde 
zien, vertrok hij in 1769, 
terwijl hij voorstelde in dat 
koningrijk aan de bevorde
ring der Ilaliaansche toon
kunst en der Fransche aria's 
te werken, maar hij verdronk 
in de Guadalquivir. De Iigt-
geloovigheid, welke eeniger-
maté het gevolg zijner bui
tengewone ijdelheid was, deed 
hem meer dan eens in be-
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lagchelijke strikken vallen, . 
welke hem door snaken ge-. 
spannen werden. Men gaf hem 
eens te kennen , dat hij tot 
lid. der akademie van beters-
"burg zou verkozen worden, 
ora daardoor aan de weldar • 
den van de keizerin deel te 
hebben, maar dat hij vooraf 
het 'Russisch moest leeren, '•. 
wijl hij zeer wel ten hove kon 
Worden ontboden; hij meende . 
het Russisch te beoefenen, ; 
-maar bevond', na een tgd ver
loop van zes maanden, dat hij 
•hetneder-JJriuanisch geleerd 
had. -Een ander maal deed 
men hem gelooven , dat hij • 
in een tweegevecht iemand 

••gedood :had, ofschoon hij 
•naauwelijks een degen had 
getrokken om te vechten, en, 
dat hij veroordeeld was om 
opgehangen te worden. Men 
liet hem zijn vonnis gedrukt 
lezen 5 een valsehe omroe
per bulkte hetzelve onder 
zijn venster uit; terwijl POIN-
si»Bf zich de haren afsneed, 
zich in eenen abt vermomde, 
warme tranen schreide en 
zich verborg ̂ daarop schonk 
de koning hem genade,.als 
aan eenen grooten, der natie 

. dierbaren, dichter. 

4
 POINTE (JNoëi) afgevaar

digde bij de nationale con
ventie door het departement 
van Shöne en Loire, stem
de voor den dood van LODE-

, wajïc XVI; bij deze gelegen

heid sprak hij eene redevoe- * 
ring uit, welke gedrukt is , ' 
1792, in 8.vo In het jaar 
2 werd POINÏE in de depar
tementen van Nievre en van 
Cher gezonden, alwaar hij de 
demagogische partij begun
stigde, Toen hij na den 9, 
thermidor weder in de con
ventie gekomen was, vraagde 
hij de letterlijke uitvoering 
van de wet der verdachtent 
Hij werd na5den l.sten prai-
riaal-3.dejaar door de gezag
voerders van la Mievre aan
geklaagd ,< wegens de zending, 
welke hij in dat departement 
vervuld had. Men belastte de 
commissie van wetgeving om 
over deze zaak een verslag 
uit te brengen en de Con
ventie vernietigde, een door 
Jfoëi PoiiïTE genomen be-, 
sluit, Den 13,e véndemaire 
deed al de .géregtelijke na-
sporingen betrekkelijk dit 
onderwerp staken. Daar hij 
niet tot den wetgeveriden raad 
geroepen was, werd hij door 
het uitvoerend bewind tot 
een van deszelfs commissa
rissen in één departement 
beroepen. Onder het keizer
rijk, nam Moei. POINTE geene 
openbare bediening weder 
aan; en daar hij de additio
nele acte van de honderd da
gen niet ottderteekend had, 
behoefde hij na de restau
ratie Frankrijk nie.t te ver
laten. Woei, POINTE is den 
18 April 1825 te Saint-Ioy, 
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bij Lyon overleden, steeds 
volhardende in de staatkun
dige gevoelens, welke "hij 
vroeger beleden had. ! 

* PoiNTIS: (JoANNES • BER-
NARDDS - DESJEANS) , vrijheer 
van) > schout bij nacht der 
Fransche zeemagt en commis
saris-generaal der zee artili-
lerie onder dé bevelen van 
DÜQÜESNE, werd in 1635 ge
boren , en onderscheidde zich 
eerst in de ondernemingen» 
welke tegen de regentschap
pen van het noorden van Afri
ka, van 1681 tot 1686 plaats 
hadden. Hij voerde in 1690 
het bevel over een schip van-
66 stukken, toen de admi
raal TO0RVILLE aan de ver-
eenigde Engelsche en Hol* 
landsche vloten tusschen het 
eiland Wight en de kaap 
Fréhel eene geduchte neder* 
laag toebragt. POINTIS werd 
in 1696 met de onderneming 
belast f welke het gouverne
ment tegen Carthagena, eene 
Zuid-Amerikaansche haven, 
in den Antülischen Arcki* 
fel, besloten had, en welker 
uitrustingskosten, door een 
gezelschap kapitalisten, op 
voorwaarde van aan de voor-
deelen deel te hebben, ge
dragen werden. POINTIS ver
trok den 9 Januari] 1697 uit 
•jSrest met een smaldeel van 
omtrent tien schepen, en 
wierp den 12 April voor 

Cafthagena het anker» Hij 
maakte zich achtereenvolgend 
van het fort Bocachia en 
van andere posten , welke den 
.toegang tot de plaats verde
digden , meester, en den 2Mei 
gaf de stad zich over; bij 
den terugtogt dezer' onder
neming werd hét Fransen 
smaldeel door eene Engelsche 
vloot van 29 zeilen ontmoet; 
POINTIS, die slechts zevett 
schepen en drie fregatten had, 
waarvan bijna de helft der 
bemanning ziek was, bereidde 
zich echter ten strijd, en het 
gelokte hem door eene be* 
kwame scheepsbeweging en 
onder begunstiging van eenen 

,dikken mist den Engélschëtt 
te ontsnappen, welke zich 
reeds meester waanden van 
al de schatten, welke hij met 
zich'voerde. Daar zijne sche
pen verstrooid Waren, meende 
hij voorzigtigheidshalve geene 
pogingen te moeten aanwen
den , om dezelve weder te 
yereenigea, ontmoette nog 
zes vijandelijke schepen en 
kwam den 29 Junij 1697, 
te Brest&aDt In 1705, werd 
hij , volgens de geschiedschrij
vers , tegen wil en dank uit
gezonden•-,". om Qibraltar ter 
zee te belegeren. Ondanks 
de dapperheid en het beleid, 
welke hij aan den dag legde, 
was POINTIS in deze nieuwe on
derneming niet gelukkig. Hij 
verliet vervolgens de dienst, 

2 ' 
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en overleed den -24 April 
17Ö7, te Ghampigni bij Pa-
•rijs. Hij heeft zrelf hsyFer-
haal vandenlogt naaf Gar* 
ihagena , in ó'697 door -de 
jFrttnschen gedaan, in het 
licht gegeven; Amsterdam, 
1698,1 deel, in 12.mo , met 
eenenZTöar* en een -Plan; d it 
•herhaal,^ofschoon eenvoudig 
geschreven.., ;biedt voortreffe
lijke bijzonderheden aan« 

EoiR t̂e (GlLBERTUS BE hk). 
-— Zie PORRÉÜS. 

•POIRET (PETROS), een mis-
tiek schrijver, in; 1646 , te 
•Melz geboren; zijn vader was 
Prótestantsch en van beroep 
een zwaard veger. D.e jonge 
POIRET werd in zijne jeugd 
bij eenea beeldhouwer ge
plaatst.; "maar hij verliet deri-
zelven , om zich op het La
tijn, het.Grieksch, het He^ 
breeuwsch, de wijsbegeerte 
en de godgeleerdheid toe, te 
leggen. Hij begaf zich in 
1668 naar Meidelberg:, al
waar hij tot predikant werd 
bevorderd; en in 1674 naar 
^dnweil, alwaar hij in de*-
zelfde betrekking . werd ge
plaatst. Gedurende zijn vet* 
blijf in die stad, verhitteden 
de mystieke werken, vooral 
die van LA BoURIGNON, zijn 
hersengéstel zoodanig,dat hij 
besloot, even als zij te leven 
en te schrijven. Hij bewon
derde vooral die zonderlinge 

vrome, en sprakhietdanmet 
geestdrift overvaar/ POIRET 
begaf zich naar Rijnsburg, 
bij Leïjden, alwaar hij in 
1719, in den ouderdom van 
73 jaren overleed. Om beter 
aan de geestelijke zaken te 
denken , had hij zich geheel en 
al van de wereld afgezonderd. 
Maar de eenzaamheid wond 
zijne verbeeldingskracht nog 
meer op, 'in plaats van de
zelve-tot bedaren te brengen. 
Men heeft van dezen predi
kant verscheidene werken, 

, vol <dweeperij , en waaruit 
men -soms', niets -kan begrij

ppen. Zoo - als het schijnt, 
dat met betrekking tot de 
geestelijke natuur, het ware 
geloof^ het eerste licht, de 
bron en de grondslag van alle 
andere is , is het gemakkelijk 
te begrijpen, dat, daar POI
RET dit niet bezat, hij niet 
buitengewoon met de andere 
zal begunstigd geweest zijn > 
hoezeer -zijne taal ook met 
die der Gatholijke mistieke 
schrijvers gelijkvormig mogt 
zijn. Zijne voornaamste wer
ken zijns l.o Gogitationes 
rationales de Deo, anima 
et maloi — 2.° VEconomie 
etc. (Met goddelijk bestuur), 
•1687, 7 dl.«in 8.vo _ . 8.« 
La paix etc. (De vrede der 
goede zielen), in 12.mo — 
4.° Zes principes etc. (De 
vaste grondregels der Chris-
telijke Godsdienst em.), in 
12,wo _ 5,0 £a Théologie 
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«/fc; (De godgeleerdheid des 
harten), 2 dl.» in l2.m° — 
6.0 Ëene Witgave der Wer
ken van IA. BOÜKIGNON, in 
21' dl.1» in"8.v°inet' eene Le
vensbeschrijving dier zonder
linge dame, welkegewoonlijfc 
als; eene geestdrijfstèr wórdt 
beschouwd , ofschoon sommi
gen, de gebreken harer ge
schriften veeleer aan- onbe
kwaamheid ohv zich met de 
godgeleerde aaauwkeurighèid 
üittedrukken , dan wel aan 
boosaardigheid des geestes toe
schrijven ; haar gedrag, en 
verscheiden, harer grondre
gels , haar omgang vooral, 
bekrachtigen- deze gunstige 
verklaring niet, welke veeleer 
op Mevrouw GÜYON kan toe
gepast worden, van welke 
POIRET verscheiden verhan
delingen in deze • verzame
ling , alsmede eenige andere 
werken van denzelfden stem
pel heeft opgenomen. (Zie 

BöüRIGNQN On GtTON)i Poi -
BEï stelde zich niet te vreden 
mét de mystieke schrijvers 
te beoefenen, hij schreef ook 
over de-natuürltunde, en durf
de DESCARTES aanranden, in 
zijne Verhandeling: DeEru~« 
diiione'triplici, 2 dl.n in 
4.to> te Amsterdam, in 1707 
gedrukt. 

*PoiRiER (dom HERMANUS) , 
een geleerde benedictijner van 
de congregatie van den H. 
:••-. • . •• B ' 

MADRUS , den 8 Jariuarij 1724 
te Parijs geboren, studeerde 
aan de hoogeschool' dier stad 
en oefende ziéh zoodanig dat 
hij zijne studiën in* den ou
derdom van 14 jaren reeds 
volbragt had; hij had naau-
welijks zijn vijftiende jaar be? 
reikt, toen hij zich ift het ' 
klooster van Si, Faron*"in 
de stad- Meaux begaf', en 
aldaar, de& 10 Maart 1740 
zijne gelofte aflegde. Achter
eenvolgend tofchoogleeraar in 
de wijsbegeerte èn in de god:* 
geleerdheid benoemd, werd 
hij ook secretaris van den vi
sitator der provincie Frank* 
rijk. Deze post, welke hém 
noodzaakte te reizen , bood 
hem , wel verre van hem van: 
de geleerde nasporingen, voor1 *• 
welke hij eenen bijzonde
ren smaak koesterde, af te 
trekken, integendeel dé ge-" 
legenheid aan, er zich op 
toe te leggen. Dom POIRIERÏ 
bezocht, dé bibliotheken en 
handvesten der kloosters, in 
welke hij verwijlde, nam er 
aanteekeningen van en maakte 
uittreksels. Het was ge
bruikelijk dat men van den 
post, welkenüfomPontlER be
kleed had, tot het klooster
voogdijschap overging-;•'maar 
hij verkoos de stof der hand
vesten en boeterijen, welke 
hen* meer middelen éanbo-

, den om zich te onderrigien j 
I boven deze waardigheden j hij 
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verkreeg het opzigt over de 
oude archieven van den H. 
PÏQNÏSIÜS. Dadelijk inventa
riseerde hij de talrijke stuk-
ken van die rijke verzame
ling, bragt, dezelve in eene 
ietere orde, en Jas het groot
ste gedeelte derzelve. Zijn 
gelukkig geheugen belastte 
isich met zulk eene groote 
hoeveelheid, en met zulk eene 
verspheidenheid van geschied
kundige wetenschappen en 
bijzonderheden ever de ge
schiedenis , dat, om de groote 
onderneming van de Per-
aameUng der geschiedschrij
vers van Frankrijk, welke ; 
sedert den dood van dom 
BOÜQÜEX kwijnde, met naa
druk door te zetten, men 
dom POIEIKR, in 1762, aan 
dezelve verbond. In de daad, 
aoodra hij er de hand aan 
geslagen had» nam het werk 
eenen veel vluggeren gang, 
want niet slechts verscheen 
het elfde deel in 1767 , maar 
daarenboven herstelden ge
leerde aanteekentngen,,bij* 
voegsels, belangrijke aan
merkingen en eene uitmun
tende voorrede , het gebrek
kige, wat er in het reeds 
afgedrukte gedeelte van, dat 
deel bestond. Eene ongehoor
de gebeurtenis brak deze 
medewerking af, In 1765 f 
verliet dam PoiRIER zijne 
congregatie, ten gevolge der 
onlusten, die in dezelve ont
staan waren, en verbond zich 

I. 
aan de provincie van den , 
Efaasi het berouwde hem, 
*n, ofschoon hij tien jaren 
na .zijn gesticht verlaten te 
Jbebben, bullen van abt in 
partibus verkregen had }*zoo 
verzocht hij om weder te 
Saint- Germain-des-Prés, in 
de hoedanigheid van handvest? 
bewaarder opgenomen te wor
den. ; daarenboven werd hij 
lid eener commissie, den ze
gelbewaarder toegevoegd , om 
eene algemeen? verzameling 
van handvesten en oorkonde» 
van het koningrijk tot stand 
te brengen, én werd; door 
den koning tot vrij lid van 
de akademie der opschriften 
en schoöne letteren benoemd. 
De omwenteling ontrukte hem 
aan zijne betrekkingen. Na 
den brand van de bibliotheek 
van Si^Germain^dès-Prés, 
in 1794, bewaakte hij alleen 
de handschriften, welke de 
vlammen gespaard hadden* 
•Men kan al het Jijden niet 
beschrijven, hetwelk hij in dit 
verwoest gebouw, dat hij 
daarenboven genoodzaakt was 
te verlaten, te verduren had} 
en zijne, optblooiing pn el
lende waren toenmaals zoo 
groot, dat hij zich'gedron
gen zag , om in een armen
gesticht , eene schuilplaats 
te vragen. Hij verkreeg in-, 
tuaschen in 1796, eenen post 
bij de bibliotheek van het 
arsenaal (wapenhuis) en in 
1800, tijdens de organisatie 
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van het instituut, werd hij 
aan hetzelve beroepen om bij 
deafdeelingdergesehiedenis, 
Kd, derzelve te worden. Deze 
berde posten verschaften aan 
dom POIRÏER weder een matig 
bestaan; maar hg leefde »og-
tans zeer armoedig en men 
heeft na zijnen dood ontdekt, 
dat al hetgeen, wat hij orat*-
vïng, voor de armen was. Zijne 
persoonlijke, uitgaven gingen 
nooit vier of vijf honderd 
Francs te boven;, het overige 
zijner inkomsten,, behoorde 
den ottgeïukkfgeir ett der 
vriendschap en voornamelijk 
aan de pudé religretrzeti zijner 
orde. Zijne uitwendige een
voud igherd was het afbeeld
sel van die zijner ziel, en 
sloeg zelfs tot slordigheid over; 
zijne gematigdheid en inge-
togeriheió! waren niet minder 
merkwaardig, zijn dood' was 
onverwacht 'r dezelve had den 
2 Febrnarij 1803, in hèt 
7gf,st<* jaar «ijns onderdoms 
pïaats. Men heeft van hem: 
het 1 l.e deel van La Nouvel
le etc. (J)e nieuwe verzame
ling der Gallische en Fran-
schet geschiedschrijvers-)', 
met dom FRECIEÜX • en dom 
HOÜSSEAÜ , 1767. Be voor
rede , een geleerd stuk, van 
243 bladz. is van dom PölElER 
alleen. Hij heeft aan de uit
gave, van PJrt. etc. {Dekunst 
om de dagteekeningen te ver
effenen), 3 dl.» in fol., 1783 

B 

yï. • < • , • ; %z 

— 1792, mede gewerkt. Hij 
had het grootste deel aan het 
werk in '1780., onder detei-
ding van den zegelbewaarder 
vervaardigd, om eéne Al* 
gemeené verzameling der 
handvesten en kaarten Vün 
het koningrijk, voor te be
reiden, naar het voorbeeld 
van dat ran RYMËR, voor 
Engeland. Hij heeft aan de 
akademie een aantal gedenk
schriftenvoorgelezen, betrek
kelijk de geschiedenis van 
Prankrijk. Hijheeft een Ex
amen etc. (Geschiedkundig 
en critisch onderzoek van- de 
geschiedenis van HTJKÉÏ, 
VI), fn het licht gegeven 
door eenen monnik , gcsenre-

• ven onder d'éh titel van: 
Jnonyme etc. {Naamtooze 
van den ff. Diomrsws), 
een werk, v oi nasporingfitt 
over de ongelukkige regering 
van. dezen vorst. Eindelijk 
heeft hij fn-net licht gegeven 
eene Instruction "etc. {0n-
derrigting over dewyze om 
al de voorwerpen welke tot 
de kunsten, de wetenschap
pen en het onderwijs hunnen 
dienen, te inventariseren en 
te bewaren), met Vjc-.D*AzrK, 
Parijs, 1794, in &.*« BACIEK, 
blijvend secretaris van de aka
demie van opschriften en 
schoone letteren t heeft een 
Geschiedkundig verslag' van 

'het leven en de werken vait 
dom ïïmmms POIRÏER, 

.4 ' ' •-•••. 
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in het licht , gegeven , welk 
stuk door hem in"de open
bare zitting van het instituut, 
van vrijdag 2 Germinal 12.e 

jaar (23 Maart 1804); was 
voorgelezen. Hetzelve is in 
het,eerste deel van het fiieuwe 
Bécueit etc. (Verzameling 
van gedenkschriften van de 
akademie der opschriften), 
opgenomen. 

Pöis (ANTONIÜS IE) , lijf
arts van KAREL III» hertog 
van Lotharingen, zeer er
varen in de kennis der oud
heid , in 1525 geboren, en 
in 1578 te Nancy , zijne ge
boorteplaats overleden, is de 
schrijver van een zeldzaam 
en gezocht werk, getiteld.' 
Discours etc. (Verhande
ling over de oude gedenk
penningen en gravuren), Pa
rijs ,1579, in 4.t<* Hij legde 
zich • bijzonder toe, op de 
beschrijving der gedenkstuk
ken van Lotharingen en aan
grenzende gewesten. 

POK (NICOLAAS I E ) , in 
1527, te Nancy geboren, 
en in 1587 overleden , volgde 
zijnen broeder in den post 
van eersten lijfarts van den 
hertog KAREL op. Men heeft 
van hem een zeer geleerd 
werk vol nasporingen, De 
cognoscendis et curandis 
morbis libri tres , ex olaris-
simorum medicorum, turn 
veterum, turn recentiorum 

monumentiscollecti, JFrank-
fort,458Ó, in'fol. De be
roemde BOERHAVE , een goede 
regter in dit vak, heeft het
zelve waardig gekeurd ooi 
op nieuw in het licht te ver
schijnen , en er eene nieuwe 
uitgave van geleverd met eene 
voorrede versierd, Legden, 
1736, 2 dl.» in 4.*°', Leip- , 
aig, 1766, 2 .dl.» in 8.vo 

Pois (EARELLE).., CARQLDS 
PISO , zoon van den voorgaan
de, 'in 1563, te Nancy ge
boren , was lijfarts der herto
gen van Lotharingen, KAREL 
III èn HENDRIK II. Hij spoor
de den hertog HENDRIK aan, 
om te Pont-a-Mousson , eene 
geneeskundige faculteit tot 
stand te brengen , en bij werd 
er eerste hoogleeraar en de
ken van. Bij de geneeskun
dige studie had hij nog die 
der geleerde talen gevoegd. 
Al zijne zorgen strekten daar 
heen om de geneeskundige 
studie te vereenvoudigen en 
dezelve van de ijdele spits-

- vinnigheden 'der Arabieren te * 
bevrijden. Met zoo veel ken
nissen paarde hij eene groote 
zuiverheid van zeden , en veel 
liefdadigheid jegens de armen. 

*,Hij verliet in 1635 , Pont-
a-Mousson, om zijne mede
burgers te Nancy, door de 
pest gekweld , bij te staan , 
en werd het slagtoffer van 
een zoo Christelijk besluit. 
Men heeft van hem: 1.° Se-
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leciiorum observalionum et 
consiliorum de jprostervisis 
hactenus morbis , ajfectibus 
que prceler naturam ab aqua 
'#eu serosd colluvie et dilu-
vie ortis, liber singularis, 
Porit-a-Mousson , 1618, in 
•4.to BOERHAVB , die evenzeer 
de talenten des zoons als die 
van den vader op prijs stel
de , heeft eene goede uitgave 
van dezelve geleverd, welke 
hij met eene voorrede heeft 
versierd , Leijden , 1733 , in 
•4.*°, en Amsterdam, 1768v 
in 4. t 0 — 2.° Physicum co-
metce speculum, 1619. — 
3.o Lofrede van hertog KA-
REL III, in het Latijn. 

Pois. — Zie POÏX. 

PoiSSON (NlCOLAAS JOZEF) , 
priester van het oratorium, 
in 1637 , te Parijs geboren , 
begaf zich in 1660, in deze 
congregatie. Hij reisde in Ita
lië' GO werd er om deszelfs. 
geest en. geleerdheid bewon
derd. Bij zijne terugkomst 
in zijne geboorteplaats Pa
rijs, werd hij tot overste 
van het huis Wend&me be
noemd. Hij was ervaren in de 
wis- en letterkunde. Hij had 
de werken van DESCARTES , 
zijnen vriend , zeer beoefend ; 
en de koningin CHRISTINA , 
wilde hem aansporen het le
ven van dezen wijsgeer té 
beschrijven: maar hij ver» 
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schoonde zich daarvan. Deze 
geleerde overleed in 1710 
te Lyon , in eenen gevorder
den ouderdom. Men heeft 
van hem: 1.° eene Somme 
etc. {Kort begrip der con-
cilien},, in 1706, te Lyon 
gedrukt, 2 dl|n in föj,, on
der dezen titel: Delectus 
aücforem JEcclesice univer-

. salis rseu nova conciliorüm , 
enz. bijna de helft van het 

•tweede deel, is met aantee-
keningeh over de concilien 
aangevuld ; goede Aanmer
kingen over de muzijk van 
DESCARTES. —• 2.» Rèlation 
etc. {Fer slag van zijne reize 
door Italië), in hetwelk hij " 
over de geleerde Italianen van 
zijnen tijd spreekt; eene Ver
handeling over debeneficien „• 
eene andere over de Gebrui
ken en piegtigheden der 
Kerk. Deze drie laatste wer
ken zijn in handschrift. 

POISSON (REIMÜNDÜS) , in 
1628, te Parijs geboren, 
was de zoon van eenen be
kwamen wiskundige, en had 
den hertog van Créqui tot 
beschermer; zijne zueh t vóór 
het tooneel deed hem dezen 
heer verlaten. POISSON , werd 
tooneelspeler' des ionings ; 
zijne Blijspelen, zijn zeer 
middelmatig, hij isin 1690, 
te Parijs overleden. Men 
Veft zijne Tooneelwerken 
gedrukt, waarvan de beste 

5 
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uitgave is die van Parijs r 

1743, 2 dl.n in 12.»»» — 
Zijn. klein-zoon PHIMPPÜS 
POISSON , in 1743, te Parijs 
overleden, is ook de schrij-

1 ver van tien .Blijspelen, in 
2 dl.» in 12.n»o verzameld, 
en waarvan de beste zijn.: 
Le Procureur arbitre; /'ƒ»»-
promptu de campagne; le 
Jteveille d'JSpiméntde. 

POISSONJ(PBTRÜS), minder
broeder te St. Ló , in Wor-
mandy'è geboren., algemeen 
dèfinitor van de orde van 
den heiïigenFRANeiscüS,ver
volgens provinciaal eb eerste 
pater van de gcoote provincie 
Frankrijk, onderscheidde 
zich door zijne begaafdheid 

> ais' kanseïredenaar. Hij Werd 
vooral wegens* zijne diepe 
kennis der H. Schrift, en 
wegens zijne welsprekendheid 
bewonderd. Hij predikte in 
den Advent van 1710., aan 
bet bof. Wij hebben van 
hem twee Lijkreden, de 
eene van Monseigneur den 
dauphin en de andere van 
den hertog DE BOUFFLERS , 
de eerste in 1711, de tweede 
iu 1721 gedrukt; en beide 

• vol treffende trekken. Men 
beeft nog van hem eehe Lof
rede opdehff.FRANCiscvs 
rjif Msizii 1733, in 4.*° 
Met de talenten voor den 
kaneel, paarde hij eene wei* 
rog gewone kennis van het l 

kanonieke regt, en speelde 

I gedurende eenigen tgd eene-
rol in zijne orde, Jïij over-
leed iri 1740, te Tanlay, 

Poïssow. — Zie BOORVÜ-
I.AIS en PoiirFADOOK. 

* PoiSSONWIER (PBTRlrS I-
MA&j 't een beroemde arts en 
scheikundige, d e n ' 5 JuHj 
1720, te Dijon geboren, 
beoefende zijne kunst in deze 
stad, en werd in -1746, bij 
de geneeskundige faculteit van 
Parijs , tot doctor bevorderd: 
•eet* zijner thesis verwierf hem 
roeiDK ofschoon dezelve door 
verscheidene geneesheeren be* 
streden en wederlegd vrenè'< 
deze thesis had ten doel om 
te beweren, dat bel gebruik 
van den appeldrank , -voor de 
magerepersonen nuttiger, was > 
dan dat tdes wijns'. In 1758» 
werd hij tot hoogleeraar bij 
de faculteit van Parijs be
noemd , en hem komt de 
eer toe van de eeFSte te zijn. 
geweest, die er eene schei* 
kundige cursus opende. Op 
verzoek van 

zond het hof van Frankrijk 
hem naar Rusland, om deze 
keizerin in hare ongesteldheid 
te behandelen. Gedurende zij» 
verblijf la Petersburg , hield 
hij zich met eenen goeden 
uitslag bezig, wet de proef
neming dei* stremming ?an 

het kwik. Door het Russische 
hof met geschenken overla
den, kwam hij in Frankrijk 
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terug, alwaar hem nieuwe 
onderscheidingen wachtte. Hij 
werd achtereenvolgend tot vrij 
lid van de akstdemie van we
tenschappen, eersten genees* 
heer der legers, en inspecteur-
generaal der geneeskundige 
.dienst in de koloniën, be
noemd, en behabe de rijke 
bezoldigingen , aan deze. pos» 
ten verbonden , verkreeg hij 
eene jaaïwedde van 12,000 
jLivre?, welke hij in de omwen
teling verloor. POISSONNIER , 
behoorde niet tot het getal 
der ondankbaren, welke op 
dat tijdstip , de weldaden van 
het hof vergaten. Hij toonde 
zich altijd aan de monarcha
le grondbeginselen getrouw, 
waardoor hij zich «Ie vervoe
ging der Jacobijnen op den 
hals haalde. Hij werd met 
zijne geheele familie in de 
gevangenis St, Lazare opge
sloten. Gelukkiglijk werd hij 
in dezelve vergeten , ,en na 
den val van ROBESPIERRE, 
weder op vrije voeten gesteld. 
POISSONNIER, overleed den 15 
September 1798 , in den ou
derdom van 7.9 jaren. Men 
heeft van hem { l,o de dee» 
len 5 en 6 , van de Heel
kundige Handleiding, door 
COL DE VIMABS gedicteerd, 
en welke eene Uitmuntende 
Verhandeling , over de been
breuken en de verrekkingen 
bevatten , 1742—1760 , in 
8.vo — ZfiEssainto. (Ver
toog over de middelen om 

het zeewater zoet temaken), 
1763, Deze proefneming ge
lukte volkómen j maar onge
lukkiglijk , zijn de middelen 
ter uitvoering niet zeer gemak
kelijk en zeer kostbaar, (ziè 
BERTHOÏET}.—- 3.0 Traitèetc. 
{Verhandeling over de kooi't-
senvanjSt, Domingo), 1763, 
in 4,*°, —- 4.0* eene andere 
•goede Verhandeling over de 
ziekte en, het voedsel der zee-
lieden, 1780, 2 dl.» in 8.vo 
<—* 5.o \4oregé düanatomie 
etc, (Beknopte ontleedkunde 
ten gebruike der hwèekelin-
gen van de marine-scholen) , 
1783, 2 dl.» in 12.»« —-
6.o Mémoire etc. (Verhan
deling om tol onderrigting 
te dienen, over de middelen 
om de gezondheid der troe
pen gedurende de winter-
kwartieren te onderhouden), 
Halberstadty 1757, SÜE, 
heeft den 12 November 1798, 
de Lofrede van POISSONNIER 
in de geneeskundige maat
schappij uitgesproken, en 
men vindt eene Levensschets 
van denzelfden persoon door 
LAIANDÉ , in het Magasin 
encyclopédique, 1798, deel 
4 , b l z . 4 5 6 . 

POITIERS (DIANA DE),her
togin van Valentinois, in 
1500 geboren, was de dochter 
van JOANNES DE POITIERS , 
graaf van Saint-Vallier. Zij 
werd eerst staatsie dame der 
koningin CUUDB, en bedien» 
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de zich op eene nuttige Wijze 
van haren invloed r in> het 
belang hairer familie. Haar" 
vader overtuigd van de vlugt 
des connestabels xanfiourbon 
te hebben begunstigd , werd 
veroordeeld, om onthoofd te 
worden. Hét vonnis zou reeds 
ten uitvoer worden gebragt, 
toen zijne dochter zich voor 
de voeten van FRAN«ISGUS I 
ging werpen, en door hare 
tranen, maar vooral door hare 
bevalligheden , genade voor 
den schuldige verwierf. De 
angst had op den geest van 
SAINÏ-YALUER , zulk eenen 
invloed uitgeoefend, dat in 
eenen nacht zijne haren grijs 
waren geworden. Hij werd 
zelfs zoodanig door eene he
vige koorts aangetast, dat 
hij nimmer, zelf niet nadat 
de koning hem genade ge
schonken ' had > weder geheel 
ton herstellen., Tan daar is 
in Frankrijk het spreek
woord ontstaan van de koorts 
van SAINT VALUER. DIANA, 
zijne dochter ,' werd in 1514 
aan EODEWIJK DE BREZÉ, groot 
landvoogd Van Normandyë, 
uitgehuwd , aan wièn zij twee 
dochters schonk, de eene aan 
den hertog van Bouillon\ 
de andere aan den hertog 
van Aumate uitgehuwd. Zij 
had ten minste den ouderdom 
van 40 jaren bereikt, toen 
koning HENDRIK H» die slechts 
18 jaren oud was, smoorlijk 
op haat verliefd werd j en 
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ofsdhpon zij bijden .doodtvan 
dezen vorst bijna 60* jaren / 
'telde, had zij altijd denzelf-
den. invloed op zijn-hart be
houden. Na' den dood-des 
konings begaf zij zich in 
1559' naar haar schoon ver» 
blijf van Anet', alwaar zij in 
1566 in tien ouderdom van 
66jarenoverleed. Zij is, naar 
men meent» de eenige minna
res voor welke men gedenk
penningen heeft geslagen. Men 
ziet er. tegenwoordig nog eetien' 
op welken zij wórdt voorge
steld , als met de voelende 
liefde trappende, met deze 
woorden: »Ik heb den over
winnaar van alles overwon
nen." Omnium victorumvici. 
De calvinisten, die haar niet 
beminden , hebben haar ver
weten dat zij zich ten^koste 
van het volk verrijkt heeft. 
BRANTÓME schildert haar op 
eene gunstiger wijze af. »Zij-
was, zegt hij, zeer zacht
moedig, liefdadig, en gaf 
vele aalmoezen. Het ware te 
wenschen dat het Fransehe 
volk God bade dat er nooit 
slechtere noch boosaardi
ger gunstelingen des koningS' 
kwame." 

POIVRE (N.), een reiziger en' 
bekwame kruidkenner, in 
1719 te Lyon, uit eenhan-
deldrijvende familie geboren. 
Na er bij de missionarissen . 
van Si . JOZEF gestudeerd te 
hebben, ging hij dezelve i» 
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de congregatie der -'vreemde 
missien te Parijs ten einde 
brengen. Hij wenschte in de
ze congregatie opgenomen te 
worden, en werd naar Sina 
gezonden.' Naauwelijks was 
hij vop de kusten van dat 
rijk aangeland , "of hij werd 
gevangen genomen, een ont
haal., hetwelk de Sinezen, 
den vreemdelingen niet dan 
'al te ligtelijk aandoen. Na 
er twee jaren in gesmacht te 
hebben , begaf hij zich naar 
'Gochinchina ; alwaar hij ook 
twee jaren verbleef, en ver
volgens weder naar Sina te
rug keerde. In 1745 kwam 
hij in Frankrijk terug, om 
zijne familie weder te zien, 
zijne religieuse bestemming 
onherroepelijk te maken, en 
vervolgens naar het einde' 
'der wereld terug te keeren, 
wervvaarts zijn ijver hem riep ; 
het schip, waarop hij zich 
bevond, werd in de zee-engte 
van Banca door een En-
gelsch schip aangerand: een 
kanonskogel nam hem de hand 
weg: hij gevoelde nu dat hij de 
werkzaamheden , der missien 
zou moeten laten varen. Door 
de Engelschen naar Batavia 
gevoerd, hield hij er zich 
altijd met nuttige inzigten 
bezig, terwijl hij naauwkeu-
rige kennis inzamelde omtrent 
de aankweeking der spece
rijen, welke de Hollanders 
toenmaals uitsluitend bezaten, 
en omtrent de eilanden waar 

I dezelve groeijen. Hij vormde 
'alstoen reeds het plan het-' 
welke hij naderhand ten uit-
voer bragt, om er eens zijn , 
land mede te verrijken. Na • 
verschillende reizen te Parijs •, 
terug gekeerd , werd hij in • ; 
1749 verkozen om in hoe- ' 
danigheid van minister des 
konings,- naar- Cockinóhina' 
te gaan , en er onder vriend-
schapsvèrbindténissen eenen 
hieuwen tak van koophandel 
te stichten. De Indische com-. i 
pagnie zond hem vervolgens* 
naar Manilla, om op Jle 
de France de fijne.specerijen 
over te brengen en aan te 
kweeken. Daar hij bij zijne, 
terugkomst tot intendant van 
Hé de France en Bourbon 
werd benoemd, hield hij zich 
met al de middelen bezig, 
welke de staat der beide ei-
landen-konden verbeteren, 
met er de misslagen zijner 
voorgangers te herstellen en 
er nuttige instellingen aan 
te leggen. Hij verliet in 1773 
deze eilanden , en begaf zich 
naar Lyon, alwaar hg den 
6 Januarij 1786 oTerleed; 
handschriften nalatende, wel
ke de administratie tot dus 
verre niet van pas heeft ge
oordeeld om in het licht te 
geven: maar hij zelf heeft 
ons een belangrijk denkbeeld 
van zijne togten gegeven, in 
het verslag getiteld: Voya~ . 
ge etc. {Reis van eenen 
wijsgeer). Een zijner men-» 
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den -hééft in het licht gege* 
ven. Notice etc. (Aanteeke-
nïng over het leven van 
•POIYRE t ridder der orde van 
den koning, oud intendant 
van Jle de Frame.'.enBour
bon), Parijs 1786, in 8.V? 

taald, en achter de voorgaan-»' 
de verhandeling herdrukt, 
l.o Principes etc* \NaqUw* 
keurig onderzochte grondre' 
gels ten einde het weiver» 
staan dèr profetische*boe» 
ken' gemakkelijker te maken) 
1755 , en volgende jaren,1G 
d.n in n.mo de vrucht van 
"meer dan twintig jaren ar-
beids; —• ' 2.» Eene verta
ling van den JScclesiastes, 
1771 , 6 dlè« in 12.*">••-» 
3.° Eene vertaling der pro« 
fetiën van HABACÜC, XIJ het 
Latijn en Ff ansch , met tijd' 
en aardrijkskundige aaotêe* 
keningen:; — 4,° de Pw 
fetiën van JÉREMJJS, Pd" 
rijs, 1780, •éüfiinïïJ*, 
dit is een dèr beste werken 
van de capucijnen; — 5»° 
Zes Prophétiesetc, (Be voor-
%eggingen van BARV CB)W" 
Parijs, MSB, in 12.m0dij 
werk was onder den titel 
van het voorgaande aange
kondigd , maar het verscheen 
eerst acht jaren later in het 
licht» De vertaling van BA" 
KUCH., volgens de» Hebreeuw* 

! schen tekst, i s , even als de 
voorgaande met eene V&" 
handeling over de gelofif 
van JEPBÏÉ en met kriti* 
sche Antwoorden aan den 

'abt FEIILER, aan den 
abt 

CoNTAN DE IA MotEÏTE ,_ei)Z» 
vergezeld» — -6.» JEssaietc> 
(Proeve óver het boek Jos)i 
Parijs 1768, 2 d.* in 1 2 . ^ 
— 7.«\ Traite etc, (Ferka*' 

. Poix (LÓDEWIJK DE) .; een 
'geleerd capucijner van het 
gesticht -Saint HONORÉ te 
Parijs, werd in 1714 in' 
het diocees van Amiéns ge
boren , en legde zich met 
veel ijver toe op de studie 
der Hcbreeuwsche, Syrische 
en Chalde'euwsehe talen. Hij 
ontwierp het plan van eenen 
nieuwen polyglot+bijbel, aan 
welken verscheiden zijner or
debroeders medewerkten. De 
beroemde abt DE VnitEFROY, 
een in de Oosterschè talen 
ervaren geleerde, eü hoOg-
leeraar aan het koninklijke 
collegie, stelde zich aan het 
hoofd dezer onderneming* 
en werd de bestuurder der-
zelve, maar deze bijbel is 
niet in het licht verschenen. 
Pater DE PoiX schreef dien
aangaande in 1768 eene vier* 
handeling. Deze religieus gaf 
met pater SERAPHIN van Pa-, 
rijs, HIEROHYMÜS van A-
trecht, enz. de Gebeden in 
hel licht welke NEKSS, pa-> 
Iriarch der Armeniërs, ter 
eer e van Godvervaardigde, 
voor elke aan JESUS CHRIS
TUS getrouwe aiel, in het 
Latijn en in.het Fransch ver-

file:///NaqUw*
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deling ómr deninwendigen 
vrede) Parijs, 1764, in 
12,m°, deze Verhandeling 
als ook de geestelijke Brie
ven over den vrede der ziel, 
de Verhandeling ever de 
vreugde, [Parijs 1768, in 
12.raojen de Zevensbeschrij
ving van dé ff. CLARA , is 
onder den naam van pater 
AHBUOSIÜS DE XOMBEZ in 
1778 overleden , herdrukt; 
maar zij behopren aan het 
ffebreeuwsch genootschap; 
-^- 8.° Diclionnaire etc. (J(r-
menisch, Zatynsch, Itali» 
aansch en Frdnsch /Woor
denboek), in handschrift, even 
gelijk verscheiden andere wer
ken, welke de 'Omwenteling 
den capucijnen belette in het 
|icht -te geven. Welk gemis 
•echter niet te betreuren is. 
Het is te bewonderen, zegt 

^ é abt DE FEU,ER dat de 
vergaderingder geestelijkheid 
•» «ep even zoo ijdel als ver
ward sïelsel scheen goed te 
keuren , «en stelsel, hetwelk 
«de strekking heeft, om de 
heilige schrift te verbasteren, 
en het eeuwige woord {Jods, 
aan eenè «ven zoo willekeu
rige als veranderlijke taal-

. kundige stelling, aan een 
•denkbeeld hetwelk aan dwee-
perij grenst, te onderwer
pen ;" of om gematigder te 
spreken , voegt een levens
beschrijver er bij, » men 
is verwonderd dat deze re
ligieuzen üulke schoon© be- I 

loften hebben afgelegd, en 
dat zij dezeke niet vervuld, 
hebben." ,Eene nieuwe Over
zetting der Psalmen»' Pater 
IiODEWijE DE Poix dverleed 
in 1782. 

Ppi (de graaf van SAINT), 
—Zie LüXEMBOUR& en FRAN?-
ciscüs VAN BOURBON. 

PoLALMON oflieverP0I,LA-
W O N , — Zie LüMAGDE." 

" • 't 

POIAN (ARMAND), een god
geleerde van de zoogenaamde 
hervormde godsdienst, in het 
jaar-1561 te Oppaw in Si», 
lente geboren, werd hoog
leeraar in de godgeleerdheid 
te Bazel, en overleed al
daar in 1610 in den ouder
dom van 49 jaren. Men heeft 
van," hem: Latijnsche com-
mentariën over EZEGHIÖE , 
ÜANiël, en OSÊAS, Verhan
delingen, Thesis, Iwist-
schnften tegen BEUARMI-
NÜS, enz. 

PÓWSMON , te Oeta, in het 
gebied/ van Athene 'geboren, 
gaf zich in zijne jeugd aan de 
losbandigheid over. lens begaf 
hij zich geheel, door dron
kenschap bedwelmd, het hoofd 
met bloemen gekroond, en 
de oogen door den wijn ge
neveld, naar de akademie; 
hij werd er zoo getroffen door 
eene redevoering van XÉNÜ-
CKAXES , over de vernederende 



! ' p. •• •: • P O 

I gevolgen der onmat igheid , dat 
' hij door een tegenovergesteld 
I .-uiterste,- eene gemaakte inge-
I' togenheid aannam. Zoodanig 
li -was de wispelturige deugd der 
j oude wijsgeeren, dat zij zich 
il niet op dien gelukkigen mid-
'I . delweg kon staande houden , 

welke hare natuurlijke plaats 
'i - u i t m a a k t , en buiten welke 
| zij ondeugd wordt . POLÉMON, 
I bekleedde den leerstoel van 
|! XÉNOCRATES zijnen mees-

| | t e r , en overleed in eenen 
| I * zeer gevorderden ouderdom. 
'I jn he t j a a r 272 vóór J . C. 

Mij ' f Zie COLLIDS , LOCIANÜS , 
II i ZÉNO) , enz. " 

i • • ' • • - • • ' • • • " 

\l / P O L É M O N I , koning van P o n -
l| tus, verkreeg dit koningrijk 

van den drieman MABCDS 
l ANTOMUS , wiens vriend hij 

I was. Hij bediende zich van 
I i zijne geheele magt in den oor-
| i log tegen de Parthers , welke 

I hem gevangen namen. Naau-
jj| welijks had hij zijne vrijheid 

Lm b e k o m e n , of de burgeroor log, 
j ' welke tusschen OCTAVIÜS en 
! I MARCÜS AHTONIÜS ontstaan 
i In w a s , deed hem troepen ter 
Tj' hulp van; zijnen beschermer 
>üli' afzenden^ Maar nadat de slag 
il '! van uéctium, over he t lot en 
| ,!' het leven van ANTOM'IUS be« 

ij'l schikt h a d , verzoende zich 
'' POLÉMON met OCTATIDS , die , 

)( ,ii terwijl hij zijne getrouwheid 
't & bewonderde , hem de souve-
,' i'1 ' reiniteit des Bospkorus gaf, 
I '| welke hij tot aan zijnen dood , 

t 

in het j a a r ' 3 7 vóór J . C, 
voorgevallen , behield; 

Po i iMOiVjI , zoon vanden 
voorgaande, w a s , door keizer 
CALIGÜLA tot vorst der sta
ten zijns vaders e r k e n d , zoodra 
deze overleden was. CLAUDIÜS 
stond hem dr ie jaren daarna, 
Ciliciè, in ruiling met den 
Cimmërschen Bosphorus af, 
welken hij aan eenen afstam
meling van MlTHRIDAïES gaf. 
PoiiMON 1 1 , omhelsde het 
Jodendom , om de koningin 
B E R É N I C E , wegens harentin-
narijen met Tixus berucht , 

• te h u w e n ; maar nadat deze 
vorstin van hem gescheiden 
w a s , verliet hij de godsdienst, 
welke hij had aangenomen. 
Op he t einde zijner dagen, 
stond hij het koningrijk PW 
tus aan de Romeinen af, en 
men maakte er eéne provincie 
van , welke langen tijd den 
naam van Polémoniacus /ge
dragen hééft, 

POMÉMON; een redenaar , 
die onder de regering, va" 
T R A J A N U S , omtrent het jaar 
100 vóór J . C. b loe ide , h e t 

Redevoeringen n a , Toulouse> 
1637 , in 8.vo, in het Grieksch 
en Latijn. — Er heeft een 
wijsgeer PoiJÉMON bestaa» ;> 
vriend van ATTAMJS I I ' , k°" 
ning van Pergamus en een 
andere : POLÉMON , mede ee» 
wijsgeer, een zeer onbeschoft 
mensch,die keizer ANIONB» 0 8 » 
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toenmaals landvoogd uit zijn 
huis verdreef. Zie ANÏONINUS. 

POLENI(de markgraaf • Gio-
VANI) , in 1683 ,. te Padua 
geboren, en in 1761, in de
zelfde stad overleden , had aan 
de universiteit aldaar, met 
veel onderscheiding de leer
stoelen in de sterre- en wis
kunde bekleed. ' Nadat hij , 
volgens de beoordèeling van 
de koninklijke akademie van 
wetenschappen XtParijs, drie 
prijzen behaald had, werd 
nij in 1739, in dit genoot
schap opgenomen. Daar hij 
in de waterbouwkunde uit
muntte , werd hij door de 
republiek tan Venetië, met 
het opzigt belast over de wa
teren dier heerlijkheid. An
dere mogendheden raadpleeg
den hem over hetzelfde on
derwerp. Hij werkte ook in 
alle deelen welke de burger
lijke bouwkunde betreffen, 
en toen Home de oogenopen-
de , voor den gevaarlijken staat 
waarin zich de hoofdkerk van 
den H. PETRUS bevond, be
riep Paus BENEDICTUS XIV, 
den markies POIENI; om zijn 
gevoelen te hooren. Na een 
behoorlijk onderzoek ontwierp 
hij eene uitmuntende Memo-
rie, over de schade, welke 
het gebouw geleden had en 
over de herstellingen, welke 
hetzelve vercischte. Hij was 
een zacht, beminnelijk en 

XX, DEEL 

zedig mensch, steeds gereed * 
om van iedereen goed te spre
ken. Hij bezat eenen door
dringenden en diepzinnigeti 
geest, en een uitmuntend 
geheugen. Zijne ziel was groot, 
sterk , vol standvastigheid, op-
regtheid, regtschapenheid, 
zijne' liefdadigheid kende gee-
ne grenzen. De markies Po-
LENI , bepaalde zich niet tot 
de wiskunde, hij hield zich 
soms ook met de oudheden 
bezig, en men heeft van hem 
Bijvoegsels, tot de groöte 
verzamelingen van GR^EVIÜS 
en van GRONOVIÜS , Fêneti'è, 
1737, 5 dl.» in fol. Zijne 
andere JVerkm, handelen 
over de barometers, thermo* 
meters , enz. over dè dwarl-
winden, de beweging der 
wateren, de waterleidingen 
van Home, enz. 

Pou (MAXXHEOS) — Zie 
POOHE. 

Pou (MARTINÜS) , in 1662, 
te üwccavgeboren , begaf zich 
in den ouderdom van 18 ja
ren naar. Home, om de ken
nis der metalen te beoefenen. 
Hij vond aldaar vele nieuwe 
proefnemingen uit , en had 
er een openbaar werkhuis 
voor de scheikunde, hetwelk 
zeer bezocht werd. Nadat 
Pou een geheim den oor
log betreffende had uitge
vonden, kwam hij het £o« 

C 
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DEWIJK XIV aanbieden. Deze 
Torst prees , zegt men, de 
uitvinding, gaf den uitvin
der eene jaarwedde én den 
titel van zijnen ingenieur; 
maar hij wilde zich van het 
geheim niet bedienen, daar 
hij het belang van het men-
schelgk geslacht op hoogeren 
prijs stelde , dan dat van zich 
zelven. Eene bijzonderheid, 

• welke betwist wordt, en mis
schien niet meer. waar is, 
dan zoo vele anderen, welke 
men in denzelfden smaak ver
haalt , en bijzonder/! ie, wel
ke eenen zekeren DüPRÉ be
treft, dien men beweert, 
van aan LODEWJJK XV te 
hebben aangeboden, om eene 
geheele vloot, op eenen 'af
stand in brand te steken. 
» Waarom, zegt een geestig 
man, zoude, men dit geheim 
niet aangenomen hebben? 
Diegene, welke de weigering 
deszelven aan beginselen van 
menschlievendheid toeschrij
ven , zijn zeer beleefd; maar 
wanneer ik de wijze onder
zoek op welke de zaken gaan, 
kan ik er bezwaarlijk geloof 
aan hechten.- t Indien de 
menschlievendheid eenigen in
vloed had op den geest der 
helden, op de keuze der 
stoffen om de menschen te 
vernielen , zoude, het buskruid 
ooit aangenomen zijn . . ? 
Zijn de mijnen én bommen 
niet datgene wat de lafhartig
heid , gepaard metdp wreed

heid , ooit verschrikkelijks 
heeft uitgedacht . . . ? Wat 
mij betreft, zoo vooronderstel 
i k , terwijl ik het kanon, 
de oppervlakte der aarde zie 
vegen, de mijnen de inge
wanden derzelve verscheuren, 
en dé lucht zelfs, met eenen 
doodenden regen zie bezwan
geren, dat de*groote*zielen, 
welke met zoo vele koelbloe
digheid , de wijze om dé men
schen te verminken, dezelve 
te doorsteken, te doorhou-
wen , te braden , te koken , 
nooit door angstvalligheid zijn 
teruggehouden, er nog een 
te meer in te voeren." 
CLEMENS XI - en de prins 
CIBO, hertog van Massa, 
maakten bij de terugkomst 
van POLI in Italië,in 1704 
gebruik van zijne dienst. Hij 
kwam in 1713, in Frank
rijk terug, en werd tot vreemd 
lid van de akademie van we
tenschappen benoemd. Lo-
DEWWK XIV, beval hem zijne 
geheele familie in Frankrijk 
te doen komen. NaaüWeïijks 
was dezelve aangekomen of 
P o u , door eene sterke koorts 
aangetast, gaf den 29'Juli} 
1714 den geest. Men heeft 
van hem eene Verdediging 
der hoofdzouten, onder de
zen titel: II triomf o degti 
acidi. Het doel van dit werk 
strekt om te bewijzen dat de 
hoofdzouten zeer ten onregte 
beschuldigd worden , de oor
zaak van eene oneindige; me-
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nigte ziekten te zijn, en dat 
zij integendeel er het beste ge
neesmiddel van uitmaken. Dit 
boek' verscheen in 1706 te 
Rome in het licht. 

*"Poll (JOZEF-XAVERIUS) , 
een geleerde natuurkundige, 
in 1746, te Molfetla,. in 
Apuglia geboren, studeerde 
te Padua , onder 4e leiding 
van den beroemden MORGAGNI, 
ein ging zijne opvoeding te 
Zonden en te Parijs voltooi-
jen. Hij kwam vervolgens in 
zijn vaderland terug, wer-
waarts hij diepe kennisen en 
vooral 'gewigtige lontdekfcin-
gen, waarmede de natuur
kundige wetenschappen, in 
JFrankrijk en Engeland vev-
rijkt werden, terug bragt. 

,Powt, werd belast, eenena
tuurkundige cursus aan de 
hoogeschool van Napels , en 
eene van aardrijkskunde en 
geschiedenis aan de militaire 
school teopenen. Daarna werd 
hij , wegens zijne verdiensten, 
tot onderwijzer van den 
kroonprins van Napels, later 
FIUNCISCÜSI benoemd, en hij 
volgde zijnen kweekeling in 
Sicilië, op de beide reizen, 
welke het hof van Napels 
derwaarts deed, om zich 
voor de invallen der Fran-
schen in veiligheid te stel
len. POLI had een laborato
rium en een kabinet voor de 
natuurlijke historie tot stand 
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gebragt, hetwelk hij voor 
diegene zijner landgenooten, 
welke zich op dezelfde stu
diën als hij toelegden , open
de. Hij gaf Instellingen van 
proefondervindelijke natuur* 
kunde, 3 dl.» in 8.vo, 1823 
in het Jicht, 6.è uitg., wel-
ke-als de beste handleiding 
tot de eerste beginselen dier 
wetenschap, in de meeste ïta-
liaansche scholen werden in
gevoerd; Een der schoonste 
titels van Pon , op de ach
ting der geleerden is een werk 
getiteld: Testacea utriusque 
Sicilia? deprumque historia 
et anatome, Pctrma , 1792, 
2 dl,n in fpl., een prachtig 
werk, doch waaraan de dood 
hem belette de laatste hand 

•te leggen. Hij gaf dön 7 
April 1825, den geest. Hij 
had aan een zijner kweeke-
lingen, de zorg opgedragen, 
dit boek te voltooijen, het
welk hij ondernomen had ; 
na de verwijten gelezen te heb
ben , welke BORN en PALLAS , 
den natuurkundigen langs de 

.kusten der Middellandsche 
nee deden , van geen acbi op 
de schelpdieren van die zee 
te slaan, maar zich enkel tot 
de beschrijving van derzel-
ver schelpen te bepalen. Hij 
heeft daarenboven, nog in 
het licht gegeven: 1.° Me-
moria sul tremuoto, in 8.v° 
— 2.° Ragionamento intor-
no allo studio della natura, 

2 
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Napels, 1781 , in 4.to — 
3',o le&ioni-di geografia e 
di storia miliiare, 2 dl.n 

\n 8;vo — 4,o Formatiione 
del iuono della folgore et 
di altre tiieteore, in 8.v° 
— 5.° Saggio de poesie Ita-
liane e Siciliane, 4 dl.» in 
8,vo _1 6.° Viaggio astro" 
nomico, poema inottava ri-
ma , % dl> in 8.vo Hij hield 
zich met een dichtstuk be
zig, getiteld: Viaggio sot-
terraneo, hetwelk niet ten 
einde is gebragt, en heeft 
vele Verhandelingen nage
laten , welke in de Opusco* 
li , scelti di Milano , zijn 
opgenomen.. Men heeft aan 
de verlichte zorgen van P o u , 
de daarstelling vaneenen leer
stoel voor de delfstof kunde, 
de eerste proeve van eenen 
plantentuin , de invoering van 
het werktuig ter zuivering 
der kanonnen , van een stoom-
water-werktuig, om het wa
ter van de Vollurno te doen 
opstijgen, en van twee groote 
stalen cilinders, om koperen 
platen , ten gebruike der zee
vaart, te pletten, te danken. 
Nadat POLI , eenigen tijd aan 
het hoofd van de militaire 
akademie had gestaan, werd 
hij met het opzigt van het 
delfstofkundige kabinet van 
Napels belast. 

POMCRATES. — Zie Poi.r-
CRATES. 

PoiiDORUS CALDARA, een 
schilder, in 1495, te Ca-
ravaggio, een vlek, in het 
Milanesche geboren , van 
waar hij den naam van CA-
RAVAGGIO verkreeg , zag zich 
genoodzaakt tot aan zijn 18.e 

jaar als opperman te arbei
den. Maar daar hij gebruikt 
werd om de leerlingen van 
KAPHAëL den mortel aan 
te brengen, welke zij bij het 
schilderen op natte kalk noo-
dig hadden , besloot hij, zich 
geheel op de schilderkunst 
toe te leggen. Be leerlingen 
van KAPHAëi. stonden bem 
in zijne onderneming bij. De
ze groote schilder nam hem 
onder zijn opzigt, en Potl-
DORtJS Werd zelfs een derge-
hen welke het grootste deel 
aan de uitvoering der beschil
derde lokalen van dezen mees
ter hadden. Hij onderscheid
de zich vooral te Messina, 
alwaar hij het opzigt had 
over de zegebogen, welke 
ter eere van keizer KARE& 
V , na zijne krijgsonderne-
ming Tan Tunis, opgerig' 
werden. POLIDQRÜS koesterde 
het denkbeeld , om, naar fy0 

me terug te keeren , toen zijn 
knecht hem in 1543 , eeno 
pas ontvangene aanzienlij!^ 
som ontstal, en hem in zij" 
bed vermoordde. Het groot
ste gedeelte zijner werken, 
is op natte kalk geschil
derd. Hij heeft ook veel ge
werkt in eene wijze van schil-
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deren, welke men sgraf-
fitto of gekrabd noemti De-
se beroemde kunstenaar, was 
in den smaak zijner teeke-

. ning steeds groot en zuiver. 
Men merkt in zijne hoofd
houdingen vele fierheid, 
edelheid en kracht op. Zijne 
kleedingeri zijn zeer wel aan-

' gebragt; zijn penseel is krach
tig ; zijne landschappen wor
den bijzonder op prijs gesteld. 
Hij werd met den beroem
den JüMüSf RoMANDS verge
leken , en indien. POLIDORÜS 
minder geestdrift bezat, leg
de hij veel meer kunst in 
zijne zamenstellingen aanden 
dag. Men heeft veel naar zij
ne stukken gegrateerd. Het 
museum van Parijs, bezit 
vele schilderijen van dezen 
bekwamen kunstenaar. 

PoLIDORÜS VlRGIUüS. -f-
Zie POLÏDORUS. 

* POLIER (ANTONIÜS LODE-
WIJK HENDRIK DE) , kolonel 
in Indi'è, in 1741 te Lau-
sanne, uit eene adellijke Fran-
sche familie, sedert langen tijd 

"naar Zwitserland gevlugt, 
en aldaar genaturaliseerd, ge
boren, ging in 1757, als ca. 
det in dienst van de engel-
sche compagnie, naar de iw-
diën, Zijne wiskundige ken
nissen deden hem weldra den 
post van ingenieur, en kort 
daarna dien van hoofd-inge-
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nieur bekomen. Maar deze 
post werd hem ten gevolge 
van eene onregtvaardigheid" 
ontnomen: hetgeen hem nog-
tans niet belette in dienst, 
der compagnie te blijven; • 
maar daar hij op nieuw re
den- van klagten had, nam 
hij den post aan van bouw
meester en hoofd-Ingenieur 
van SOWA-O01.-DOÜIA, die 
bondgenoot der Engelschen 
was geworden, hij vestigde 
zich te Feizabad alwaar hij 
grondig de Godsdienst en ge
schiedenis der Indtis beoe
fende. Toen hij in Europa 
terug kwam bragt hij talrijke 
handschriften mede, waaruit 
men het werk heeft zamen-
gesteld getiteld : Mythologie-
etc. .(Fabelleerder Indus) 
Parijs, 1809, 2dto in 8vo. 
Hij had zich in 1792, op 
een buitengoed gevestigd, 
hetwelk hij" in de .omstreken 
vanAvignon had aangekocht.; 
hij werd den 9 Februarij 1795 
door roovers om het leven / 
gebragt, dié zijn huis plun
derden, maar de rijke verza-, 
meling der Indische schilder
werken en öostersche hand
schriften, welke hij in fndie' 
verzameld had,' ontsnapte ge-
lukkiglijk aan de plundering. 
Zijne verzameling van schil. 

,-derstukken ; werd aan BECK-
FORD , een Engelschman , ver
kocht.' Zijne handschriften, 
ten getale van twee-en-veer-

3 • .. 
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tig, zijn door deszelfs zoon 
aan de bibliotheek de& ko« 
nidgs • afgestaan ; een der\ 

' kostbaarsje die der Jnstitu-
tes etc. {Instellingen van 
den Jteiker AKBAR) was ten 
gevolge eener ruiling door 
POWER zei ven aan XANGLÉS 
ter hand gesteld, terwijl PO
LIER andere handschriften, 
welke het volledige afschrift 
der Vedas in 11 d.ln in fol. 
bevatten, aan Sir JOZEF BANKS 
had gezonden, om in het 
Britsche Muséum "gedepo
neerd te. worden. 

POLIGNAC ( M E L C H I O R D E ) , 
kardinaal, den t l October 

,1661 te Puy in Velay, uit I 
een der beroemdste huizen 
van Languedoc geboren. Zes j 
maanden na zijne geboorte, 
werd hij aan een groot on
geluk blootgesteld. Hij werd 
op het land gezoogd. Zijne 
min., die ongehuwd , en door. 
eenen eersten misstap niet 
wijzer geworden was, beging 
eenen tweeden. In dezen.toe-, 
stand, welken zij niet lang 
kon verbergenden door al 
hetgene wat zij te vreezen 
had, beducht, vlugtte zij bij 
het vallen van den avond, 
en verdween, nadat zij het 
kind op eenen mesthoop had 
nedergelegd, waarop hetzelve 
den geheelen nacht door-
hragt. Gelukkig was het in 
een zacht jaargetijde; men 
vond het den volgenden mor

gen zonder dat aan hetzelve 
eenig onheil wedervaren was,/ 
De jonge POUGNAC werd 
reeds vroegtijdig door zijn' 
vader naar Parijs gevoerd, 
die hem voor den geestelij
ken staat bestemde., Hij vol-
bragt de humaniora, aan 
het collegie van LODEWJJK 
den Cfroote, en zijnen leer
gang der wijsbegeerte aan 
dat van HARCOURT. ARÏSTO-
TELES was steeds de hand
leiding in de scholen. Potl-
GNAC beoefende denaelven, uit 
achting voor zijne meesters, 
maar hij las- te gelijker tijd 
DESCARTES. Door deze twee 
zoo zeer van elkander ver
schillende wijsgeeren beleerd, 
verdedigde hij beide in twee 
openbare thesis, en op twee 
achtereenvolgende dagen, en 
vereenigde de goedkeuring 
van de aanhangers der oude 
droomeryen en van die der 
hedendaagsche hersenschim
men* De thesis, welke hij in 
het jaat 1683 in de Sor-
bonne verdedigde, verwier
ven hem niet minder eer. De 
kardinaal DE BODÏUON , door 
de bevalligheden van zijnen 
geest en zijn karakter be
koord , nam hem, toen hij 
na den dood van IUNOCEÜÏ-
XIOS XI naar Rome ging, 
met zich. Hij maakte ge
bruik van zijne dienst, niet 
slechts tot de verkiezing van 
den nieuwen Paus, ALEXAN-
DBR VIII, maar zelfs in de 
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"verzoening, welke men tus-
söhen Frankrijk en het hof 
van Rome onderhandelde. 
De abt DE POMGÏTAC had de 
gelegenheid dikwijls met den 
Paus te spreken , die hem in 
eenè 'der laatste zittingen zei-
d'e: » Gij schijnt altijd van 
mijn gevoelen te zijn, en 
eindelijk is het het uwe dat de 
bovenhand behoudt." Nadat 
de verschillen tusschen den 
heiligen Stoel en het hof van 
Frankrijk gelukkiglijk waren 
bijgelegd, ging de jonge on
derhandelaar daarvan aan 
JLoDEWIJK XIV verslag geven. 
Het is bij deze gelegenheid 
dat deze vorst van hem zei-
dé. » Ik heb mij zoo even 
met een rriensch en zelfs een 
jong mensch onderhouden, 
die mij altijd tegengesproken" 
en altijd behaagd heeft." Zijne 
talenten schenen voor de on
derhandelingen bestemd.. He 
koning zond hem in 1693 
als afgevaardigde naar Polen, 
Dit gezantschap had ten doel 
te beletten, da t , bij den 
dood van JOANNES-SOBIESKI , 
wiens dood spoedig werd te 
gèmoet gezien, geen den vij
anden van Frankrijk toege
dane vorst de kroon van Po
len verkreeg, en liij moest 
dezelve aan een' van het 
Fransche huis doen geven. 
De prins van CONÏI werd 
door zijne bemoeijingen in 
1696 gekozen; maar daar 
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verschillende omstaKdighedeni 
de komst van dezen, vorst in 
Polen vertraagd hadden, vond 
hij bij zijne verschijning al
les veranderd, en zag hij 
zich genoodzaakt ,zich te 
Dantaig in te schepen. De 
abt DE POXIGNAC, die, mede 
den aftogt moest blazen, "werd 
naar zijne abdij van Bon* 
Port verbannen. Na een vér-
blijf van 3 jaren in dezelve, 

, hetwelk, hij uitsluitend aan 
de schoone letteren, de we
tenschappen en de geschie
denis besteedde, verscheen 
hij met meer luister dan ooit 
weder aan het hof (1702). 

xHij werd in hoedanigheid 
van bijzitterder rota in 1706 
riaar Jtome gezonden en; hij 
behaagde aan CUJMENS IV 
niet minder dan hij aan AtEX-
ANDER VIII gedaan had. Bij 
zijne terugkomst in, Frank
rijk, in 1709 % werd hij met 
den maarschalk van UXELIJES 
tot gevolmagtigde, bij de vre-
des-onderhandelingen, wel
ken* in 1710 te Geertrui" 
denberg geopend waren , be
noemd. Deze twee onderhan
delaars zouden eenen voordee-
ligen vrede tot stand gebragt 
hebben, indien zulks moge
lijk ware geweest. De open-, 
hartigheid des maarschalks 
werd door de zachtmoedig
heid en vlugheid van den 
abt gematigd, die voor den 
eersten inan zijner eeuw kon 

4 
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doorgaan in .de kunst om te 
onderhandelen en wel te spre
ken. De geheele kunst der 
onderhandelaars was 'nutte-

. loos ; de -bqbdgenooten , de 
Hollanders vooral, bragtcn 
sich de trotschheid en over
dreven aanmatigingen van Lö-
DEWIJK XIV te binnen; zij 
namen wederwraak en schre
ven den overwonnen vorst 

. veel te harde voorwaarden 
-oor. De abt DE POLIGNAC 
was veel gelukkiger bij. het 
vredesverdrag van, utrecht, 
in 1712; maar de gevolmag-
tigden van Holland, die 
ontdekten dat men hun ee* 
nige voorwaarden van vredes 
onderhandelingen verborgen 
hield, verklaarden aan de 
ministers des konings dat zij 
zich gereed konden maken, 
hun land, te Verlaten. De abt, 
die den toon niet vergeten 
had, op welken zij hem'in 
de conferentiën te Geertrui-
denberg toegesproken hadden, 
zeide hen: » Neen, mijne 
Jeeren wij zullen niet van 
hier vertrekken; wij zullen 
in uw land onderhandelen, 
en wij zullen over u en zon
der u onderhandelen." Het 
was in hetzelfde jaar 1712, 
dat hij den kardinaalshoed 
verkreeg, waarbij in het vol
gende jaar den post van eer-
Jen geestelijke yan de kapel 
des konings gevoegd werd. 
«a den dood van LODEWIJK 
AIV verbond hij zich met 

de vijanden van den hertog 
van OfiliAHS, en deze ver-
bindtenis haalde hem eene 
geruchtmakende ongenade op 
den bals. Hij werd in 1;718 
naar zijne abdij van Anchir 
verbannen, waaruit hij eerst 
in 1721 teruggeroepen werd. 
Nadat INNÖCENTIÜS XIII in 
1724 overleden, was , begaf 
zich de kardinaal DE Poir-
GNAC naar Rome, ter verkie» 
zing van EEMEDICTÜS XIII» 
en bleef aldaar 8jaren, met 
de belangen van frankrijk 
belast. In 1726 werd hij 
tot het aartsbisdom Auch," 
én tot Commandeur der orde 
van den heiligen Geest be
noemd, ook kwam hij . in 
dit jaar in Frankrijk ietug, 
alwaar bij als een groot man 
werd ontvangen. Hij overleed, 
den 20 November 1741 te 
Parijs, in deri ouderdom van 
c80 .jaren, eenen onsterfeJij-
ken roem nalatende. De kar
dinaal DE POIIGNAC was een 
dier veel omvattende en licht
gevende geesten , welke zich 
tot alles uitstrekken. De kun
sten en wetenschappen, de 
geleerden en de kunste
naars , waren hem dierbaar* 
Zijn omgang was zacht, ver
makelijk en oneindig" leer
zaam , hetwelke men uit al 
'hetgene wat hij in de wereld 
en aan de verschillende ho
ven van ^JEuropa gezien had •, 
kan afleiden. De klank zij
ner stem en de bevalligheid, 
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waarmede hij sprak, en Voor
droeg, bragten in zijn on
derhoud eene soort tan be
koorlijkheid te weeg, welke 
bijna- tot medesleping over
sloeg. De algemeenheid zif-
ner kundigheden openbaarde 
zich in dezelve , maar zonder 
oogmerk om te schitteren, 
noch om zijne meerderheid 
te doen gevoelen. Hij was * 
vol achting en beleefdheid 
voor degene, die hem aan
hoorden ; en indien hij er 
vermaak, in schepte, zich, te 
doen.hooren, deed men ztÜis 
nog veel meer met hem aan 
te hooren. Zijn geheugen 
bedrpog hem nooit omtrent 
een woord , een' eigennaam, 
eene dagteekenirig, eene aan
haling des schrijvers, of om
trent eene daadzaak, hoe lang 
verleden en verdraaid dezelve 
ook mogt zijn; het stond' 
hem bestendig, en met al 
de orde, welke de overweging 
in de redevoering brengen 
kan te dienste. — Ofschoon 
de kardinaal DE POMGNAC 
veel van kwinkslagen hield 
en er dikwijls gebruik van 
maakte, kon hij echter geen 
laster dulden. JEen Vreemde 
heer, die aan de dienst van 
Engeland verbonden was, 
en die te Rome' onder de 
bescherming van frankrijk 
leefde, had eens, de onvoor-
zigtigheid, aan zijne tafel 
zeer ongepaste redeneringen, 
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over de Godsdienst, en over 
den persoon des konings J A -
COBDS, te houden. De kar
dinaal zeide hem op' eenen 
ernsligen doch tevens zacht-
moedigen toon: » Ik heb 
last, mijn Heer, uwen per
soon, maarniet uwe gesprek
ken te beschermen." Wij 
hebben van hem een Dicht» 
stuk onder dezen titel: Anti 
LucretiuSy seu de Deo et 
natura, libri 7 X , in 1747, 
in 8.vo en in 12.""» in het 
licht gegeven , door den abt 
DE KoxHEUtf, in het Itali-
aansch vertaald door pater 
BICCI, een Benedictijner, 
Ferona, 1767, 3 dl.» in 
4 . t 0 , alsook in hét Fransch 
door BOUGAINVILLE , 2 dl.n . 
in 8.TO » Een werk, (om 
met dezen laatste te spreken) 
hetwelk allen bijval heeft ge
vonden, en al de hinderpa
len heeft overwonnen, welke 
hem eene eeuw tegenstelde, 
waarin de taal van het oude 
Rome weinig beoefend wordt, 
waarin de ongodsdienstigheid 
zegeviert, waarin het mis* 
bruik des geestes rede wordt 
genoemd, waarin de kwink
slagen, beslissingen en de 
wonderspreuken grondregels 
zijn -geworden." Het doel 
van dit werk is om LüCBE-
TIDS te wederleggen , en om 
tegen dezen onderwijzer der 
misdaad en dezen verdelger 
der Godheid} te bepalen, 
S' 
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waarin het opperste goed be
staat , welke de natuur der 
ziel is> wat men van de on
deelbare stofjes, yan de be 
weging en van het ledige 
moet denken. De schrijver 
vormde in Holland, wer-
waarts hij zich op zijne te
rugkomst uit Polen had op
gehouden , het plan , tot dit 
werk. De beruchte BAYLE 
was toeümaals ook- aldaar; 
de abt DE POHGNAIR bezocht 
hem (*) en terwijl hij zijnen 
geest bewonderde, besloot 
hij zijne dwalingen te weder
leggen. Hij begon gedurende 
zijne eerste ballingschap aan 
hetzelve te arbeiden , en hield 
later niet op, nieuwe siera
den aan dit veer omvattende 
en schitterende gebouw te 
voegen. Men kan zich niet 
genoeg verwonderen, dat hij 
te midden van de verstrooi-
jingen der wereld en het ne
telige der staatszaken , de 
laatste hand aan een zoo 
groot, en in eene vreemde 
taal geschreven werk in dicht
maat ,_ heeft .kunnen leggen , 
hi j , die naauweïijks vier goe
de dichtregels in zijne moe
dertaal had vervaardigd. Het 
is te bewonderen, dat hij op 
eene zoo duidelijke, natuur

lijke, en ongedwohgene wijze 
phénomeneh of met bijzon
derheden opgevulde stelsels* 
heeft kunnen uitdrukken, die 
in proza zelfs niet z*nder 
duisterheid zijn* Degene, die 
deze bijzonderheden niet zeer 
aangenaam hebben gevonden > 
en die daardoor getracht heb
ben , den schrijver beneden 
LÜCHETIÜS te stellen, hadden 
ons behooren te .bewijzen , 
dat wanneer deze ons over 
zijne ondeelbare stofjes en der-
zelyer eigenschappen spreekt, 
htpveêl vloeijender en. wel* 
luidender is dan zïjn tegen
strever , als hij den regel van 
KEEJLER , de voortgangen, de 
schijnbare stilstanden , de te
ruggangen der planeten enz. 
-verklaart. Indien men het 
vooroordeel, hetwelk ten voor-
deele der ouden spreekt, ter 
zijde wilde stellen , zal men 
bevinden, dat hij met de 
ongedwongenheid en vlugheid 
van LUCUETIÜS , noch zijne 
achteloosheid, noch zijneon-
naauwkeurigheid heeft. (Zie 
LuCRETiüs) en dat men slechts 
aan zijne zedigheid moet toe
schrijven , wat hij van zijn 
werk zegt: Eloquiovicti^re 
vincimus ipsa, » Opzigtelijk 
de natuurkunde van dit dicht-

P n r t J L ^ e n .gesprek met den Hollander, vraagde hem de abt DE 
• 9M8NAC of hij werkelijk Protestantach was. Jal mijnheer, hernam 
„t'jhi' e n «po zeer Protestantach, dat ik tegen alles wat er eezeffd 
i°n fPtT ^ b r d * Protesteer. Men'beweert fit het aan di f' voóril 
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stuk, zegt TÓLÏAÏRE-, schijnt 
het mij toe dat de schrijver 
veel tijd en dichtregels heeft 
verloren',, om de deelbaarheid 
der stofjes en de overige on
gerijmdheden, waarvan het 
dichtstuk van LÜCREIIÜS we
melt te wederleggen; dit is 
even alsof men grof geschut 
gebruikt om eene hut te ver
delgen." VOLTAIRE dacht er 
niet aan, dat in deze eeuw,' 
zulke walgelijke ongerijmd
heden als die van XÜCRETIUS 
meer dan eenen verdediger 
hadden gehad. Getuige hier
van. Ie Système fle la Na-\ 
ture, hetwelke slechts eene 
omschrijving van het stelsel 
van LÜCREXIÜS is. Het is 
dan geenszins nutteloos der
gelijke ongerijmdheden te ver* 
pletteren, en men kan zeg
gen dat PoMGNAC zulks op 
eene meesterlijke wijze heeft 
gedaan. Zonder de zedigheid 
jte kwetsen, bezingt hij zelf 
zijne zegepraal, dat is te 
zeggen: die der Godsdienst 
en der rede. Wij zullen dit 
stuk mededeelen, hetwelk al
leen in staat is, om diegene,-
op eene verregaande wijze in 
verlegenheid te brengen, welke 
het dichtstuk van LDCRETIPS , 
wat de uitdrukkingen, de ge
dachten en de beelden aangaat, 
boven het zijne verkiezen. 

Numine calcatoaedenimapoliïsque superbus, 
giiam plenia cantabat OYans sua «omina buccisl 
Onam Inraide -magni cclebrabat Inania ho-

noreni! 
Jaiuque iminortalcsEpicnriadlomiilafcrcbat 

üxuviaa, viridi rcdimittts tompora lauro 
Victor, ob ercptum superis etMunibua or-
' , . '. V , bem r 
Atquc iucantatas prioclaro cörinino gentoa. 

, Bïoasta scfluebatur manibiis post.terga rt-
. . vinctis' 

Relligio, Btipatachoro^u'gentepriorum; 
Victimaaacnlogütnculttfo ïnactanda profuno. 
turn saltU:alquo jocia pubes inaanamicare , 
Spargere ptifpurooa'flores niyrtumqué-viren" 

..•.., . tem-
Nee docrant, Veneris Icctisaima turba; pjicl-

' . • ïae, 
Oüae calatliiaferront uvas et Adonidis hortos. 
Jam duce tu gradiens fiatiöne ,' quid illo cre-

parct 
Vidiati; fragileanugas etvana iropWa, , 
Kon aiite deapectasquödamtacitoquepudore 
Miratua tonriea dilabi pforaus in auraa: 
Nee persbriataö stete'runt mendacia Musac. 

Men heeft den schrijver ook 
gelaakt dat hij de denkbeelden 
van NEWTON bestreden heeft, 
om de droomerijen van DES-
CARTES in deszelfs plaats te 
te stellen ; het is waar dat; 
hij beter gedaan had, zich aan 
on wederlegbare en bekende 
regels te houden en geen 
enkel stelsel aan té nemen: 
dat van DESCARTES kan ner
gens meer, ten minste in zijn 
geheel, gehandhaafd worden, 
en dat van NEWTON onder
gaat dagelijks gevoelige slagen 
(Zie zijn artikel). Maar het 
is zoo moeijelijk, niet eenige 
vooringenomenheid voor zeke
re stelsels te hebben, welke 
de naam en het nationalis-
mus eenigzins geheiligd heb- . 
ben, dat men den beroem
den schrijver in dit opzigt 
niet gestreng moet beoordes-/ 
len. Daarenboven blijft de 
voornaamste, en in zeker 
opzigt algemeene bedenking, 
welke hij tegenover de stel
lingen »van NEWTON stelt, te 
weten dat eene %mk, ivijl 
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zij naauwkeuriglijk bere* 
kend is, daarom niet als 
bewenen "moet beschouwd 
worden, en dat het valsche 
zoowel als het ware kan 
berekend worden , altijd on
tegensprekelijk, buiten al het-
gene wat de schrijver over 
de stelsels redeneert (4), Zijne 
levensbeschrijving, door pa
ter FAUCHER , Parijs im , 
2 dl.»» in 12.mo js langwij-
lig, en vrij zwak geschreven , 
maar naauwkeurig, en vol 
belangrijke en goede waarne
mingen. VOETAIRE zelfs heeft 
zijnen lof aan PotiGNAC toe
gezwaaid en in den Temple 
du gout, noemt hij hem : 

i e cardinal, or'aclo de Ia Franco » . » . 
' Ronnissant VIRGIMS avec PtATON 

Ycngeur da ciel et vaiaqeur de lucnECE. 

. POLIGNAC beminde de oudhe
den , en het is voornamelijk 
aan hem dat men de ontdek
king van het lusthuis van 
MARÏÜS, tusschen Frascatien 
Grotta Ferrata te danken 
heeft: men vond er öiïder ande
ren, eene prachtige zaal in met 
schoone beelden versierd. Het 
was ook onder zijne oogen dat 
de ontdekking van het paleis 
der Cesars,. in den wijngaard 

Farnese, op den Palafojn* 
schen berg geschiedde. Hij 
had gèwenscht dat men den 
loop van den Tiber op som
mige plaatsen verlegde, om 
er de standbeelden en 
zegeteekens, welke men er. 
tijdens de muiterijen, de 
burgeroorlogen en gedurende 
de invallen der Barbaren in
geworpen had, uit te, halen. 
De letterkundige eerbewijzen 
hadden zich op zijn hoofd 
opeengestapeld. Na BossuÉï 
bij de Fransche akademie in 
1704 vervangen te hebben, 
werd hij jn 1715 tot lid van 
de akademie van wetenschap
pen , en -in 1717 tot die van 
schoone ji letteren benoemd. 
Zijne Lofrede is door DE 
BOZE zamengesteld ; ."en in de 
Verzameling der akademie 
van opschriften opgenomen. 
DE MAIRAN heeft er mede 
eene an i de akademie van 
wetenschappen , den 4 April 
1742 , vooïgelezen, en men 
heeft eene andere van pater 
CHARMTOIX, inde Gedenk--
schriften van TREVOÜX, 
Junij 1742 , blz. 1053—91. 

VOLUI (de kapitein), — Zie 
GARDE (ANTONIDS ÏSCALIN DES 

Absurdo ad hbitum posito. . . . . . ' 
ÖI tretus Ptolemaso, operosos orbibus orbes 
Aajicerem, usque novis cffllum intricans epicvclis-' 
^egihmos possem numeros implere: quid ïnüï« 

' » • m c e s ««meri, mendax et tóusa subesset 
1788, no. 
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ATMARES, vrijheer DE IA).-' ling over de proefondervin
delijke natuurkunde), welke 
vóór de Lessen van den abt 
JfoiLEI veel opgang maak
te. De vijfde en laatste uit
gave is van 1741 , 2 dl.", 
in, 12.mo';. 

POLIPHItE.—- Zie COLONNA "• 
(FRANCISCÜS). 

POHTI (AIEXANDÊR) , ge
ordende, .geestelijke der god- v 
vruchtige scholen, en een 
der voornaamste geleerden, 
die deze óifde heeft voortge» 
bragt, werd den 10 Juüj • 
1679, te Florence geboren , 
en aanvaardde reeds den 5 Fe-
bruarij 1695, het geestelijke 
gewaad. Hij had zijne hu
maniora bij de jesuite'n , op 
eene schitterende wijze vpl-
bragt. Hij gaf reeds geduren
de zijn noviciaat bewijzen van 
hetgeen hij eens zoude wor* 
den, door geleerde en oor
deelkundige aanteekingen op 
oude schrijvers te maken. Hij 
liet de verzameling derzelve, 
aan zijnen provinciaal aan
bieden, die, door een zoo 
schoon talent bekoord, van 
dat tijdstip af met eene bij
zondere welwillendheid, den 
jongen zoo veel belovende» 
religieus beschermde. Hijvol-
bragt zijne wijsbegeerte en' 
zijne godgeleerdheid, gedeel
telijk te Florence en gedeel
telijk te Rome, en bragt er 

! met roem deze dubbele loop» 

POXINIERE (PEXRDS) , een 
natuurkundige, in 1671 te 
Coulonce, bij Vire, geboren, 
volbragt- zijnen leergang voor 
de wijsbegeerte aan het col-
legie van ffarcourt te Parijs, 
en ontving den doctoralen 
hoed in de geneeskunde. Eërie 
vermogende neiging sleepte 
hem mede tot de beoefening 
der wis- en natuurkunde , der 
natuurlijke historie en der 
aardrijks> en scheikunde. Hij 
werd het eerste gekozen om 
de natuurkundige proefne
mingen in de collegien van 
Parijs te maken, en had 
de ëer hierbij door de te
genwoordigheid 'des konings 
vereerd te worden. Hij over
leed plotselirig'in 1734,,in zijn 
lusthuis té Coulonce, in den 
'ouderdom van 63 jaren. POLI-
NIERE , was een vlijtig mensch, 
die "met niets anders dan 
met zijne werktuigen en zijne 
boeken bekend was. Hij zocht 
in de verklaring zijner proef
nemingen meer de duidelijk
heid dan wel de sierlijkheid , 
want ofschoon voorhame na
tuurkundigen' , van zijne les
sen gebruik kwamen maken, 
verloor hij niet uit het oog 
dat dezelve voor leerlingen 
bestemd waren. Zijne wer
ken zijn: l.o Elèmens etc. 
{Grondbeginselen der wis
kunde) , weinig gezocht. — 
2.o Traite etc. (Ferhande-
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baan ten einde, Het alge-
meene kapittel was in deze 
laatste stad, in 1700, verga
derd, toen POLITI , zijne leer
gangen ten einde bragt; hij 
verdedigde er openbare the
sis, waarin hij zijne kunde 
deed bewonderen. Bij zijne 
terugkomst in Toskane, on
derwees hij achtereenvolgend 
de redeneerkunde en de wijs
begeerte te Florence, ver
volgens de godgeleerdheid te 
Genua, gedurende bijna twin
tig jaren; en eindelijk "de 
schoone letteren en de wel
sprekendheid aan de hooge-
school van Pisa, welke aan-
den beroemden BENEDICTÜS 
ATERANI , hoogleeraar in de 
schoone letteren, geen op-» 
volger meende te kunnen ge
ven , die waardiger was hem 
te vervangen. Den 18 Julif 
1752, werd hij door eene 
beroerte getroffen, waaraan 
hij den 23 in den ouderdom 
van 73 jaren overleed. Hij 
heeft zeer vele werken na
gelaten, waarvan de voor
naamste zijn: 1.° PhilosO" 
phia peripalelica, ex menie 
saneti THOMAS JQUINATIS , 
Florence, in 12.mo — 2.° 
Selecta Chrisiiancë theolo-
giw capita, ibid in 4.*9 — 
•3;o De patria in condendis 
testamentis potestate, Flo
rence , 1712, in 12.mo Men 
vindt van dit werk een goed 
uittreksel in de Giornale 
de letterati d'/talia , tom, 

10 , art. 9 , pag. 447 en volgg, 
— 4.° Specimen EVSTATHU, 
nuric primum Latine ver si. 
Dit is eene proeve, en als 
een voorberigt tot het groo-
te werk dat volgt. —.5 .° 
JEÜSTMBII . . . . Commenta' 
ria in Iliadem HOMERI» 
Deze commentarien van ED-
STATHIUS, bisschop van Thes- j 
salonica, in de 12.e eeuw, be
stonden enkel in het Grieksch. 
Pater POII Ï I , door pater SA!> 

'viNI geholpen , Tertaalde de
zelve voor de eerste maal in 
het Latijn,, en verrijkte de
zelve met geleerde aantee-
keningen. Het werk is in' 3 
deelen in fol., waarvan het 
eerste aan den groot-hertog 
JOANNES GASTON opgedragen , 
in 1730, in het licht ver
scheen ; het tweede, aan Paus, 
ClEMEffs XII opgedragen;, in 
1732 en het derde, aanïo- '» 
DE WIJK XV opgedragen, in 
1735. Er moest nog een vier
de in het licht verschijnen, 
en men was reeds begonnen 
hetzelve te drukken, toen 
pater POUTI overleed," (zie 
EDSÏATHIÜS). Dit is het be
langrijkste werk van pater 
Powxi. — Ó.o Fita della 
serva diDiosuorMjRU 
ANGELA GINI , , Florence, 
in 4.to — 74o Martyrolo
gium Romanum castigatum 
ac commentariis illtistra-
tum , Florence, 1751 , in 
fol. •— 8.° Redevoeringen , 
lofdichten en andere Vlug' 
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schriften, enz. Men vindt 
in de Storta letlerarm d'Ita-
lia, deel 6 , pag. 733 , eene 
goede Zevensschels van pa
ter PoLlTI, mét eene naauw-
fceurige naamlijst zijner wer
ken , te talrijk om hier alle 
genoemd te worden. 

PoMXI. —i Zie CATHARINlrs•. 

POHTIANÜS of PptlZIANO 
(ANGII&O) , werd in het jaar 
1454, te Monte-Pulciano, 
in Toskane, geboren. Het 
is naar den naam van deze 
stad, in het Latijn , Mons-
Politianus genaamd , dat hij 
den zijnen vormde, want vroe
ger was zijn naam CINO of 
CiNI, eene verkorting, van 
AMBROGINÏ. ANDRONICUS van 
Thessalonica was zijn' mees
ter, en de leerling overtrof 
weldra zijnen meester. Een 
dichlstuk, in hetwelke hij een 
steekspel bezong, waarmede 
LAÜRENTIÜS en JÜMOS DE ME* 
DICIS het volk verlustigden, 
maakte hem op eene voor-
deelige wijze bij deze beroem
de voorstanders der letteren 
bekend. Zij verkregen voor 
hem een canonicaat te Flo* 
rence, en LAÜRENTIÜS belastte 
hem vervolgens met de op
voeding zijner kinderen, on
der anderen van JoANNES DE 
MEDICIS, later Paus, onder 
den naam van LEO X. Pic 
DE IA MlRANBOlfi, die toen
maals te Florence was, ruim

de hem eene plaats in zijn 
hart in, en verbond hem aan 
de werken van zijnen geest. 
De talenten van POMTIANOS 
deden hem den hoógleeraar-
stoel in de'LatijnscheenGriek-
sche talen verwerven. Men 
zond hem . uit alle gewesten 
van Europa leerlingen. Deze 
opgang maakte hem opgebla
zen en twistziek. Hij had zeer 
hevige geschillen met vele 
geleerden, onder anderen met 
MiRüLA, dien hij,ten on'regte 
had aangerand , en die de 
edelmoedigheid bezat, van een 
zeer bijtend hekelschrift, het
welk hij in antwoord had 
zamengesteld, niet in het 
licht* te geven. POMTIANÜS 
overleed in 1494. Zijn dood 
wordt op verschillende wijzen 
verhaald. Men beweerde dat 
hij het hoofd tegen eenen 
muur, zoude verpletterd heb
ben , Wijl hij wanhopig was 
het hart eener dame, Welke 
hij beminde, niet te hebben 
kunnen winnen. PAÜLÜS J O -

.VIÜS, SCAUGER en anderen, 
hebben dit verhaal aangeno
men. ' .. VARIMAS.'spreekt in 
zij ne Bijzonderheden van Flo
rence , nog minder gunstig 
over hem, en schrijft zijnen 
dood aan eene veel schande
lijker oorzaak toe. Het was 
niet genoeg dat men zijne 
zeden aanrandde, men heeft 
ook nog geschreven dat hij 
zeide: » Van slechts eens de 
heilige Schrift te hebben ge-
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lezen.,• en dat het hem be
rouwde zijnen tijd zoo slecht 
besteed te hebben." Eene 
uitdrukking van een' man ,( 
die zelfs in het stuk van let
terkunde en van wetenschap
pen , noch smaak, noch ge
voel zoude hebben , daarliet 
uitgemaakt is , dat dit boek , 
met ter zijde stelling der 
goddelijke ingeving', treffen
de schoonheden bevat en veel 
licht verspreidt (*). Deze 
verschillende beschuldigingen 
worden door de verdedigers 
zijner gedachtenis gelogen
straft, zoowel als in zijne 
Levensbeschrijving, in 1736 
door MBNCKJB, in 4".*?'in hef' 
licht gegeven. Indien dezelve 
valsch zijn, geven zij te ken
nen, dat PotixiAOTs vele vij
anden bezat; en men kan 
niet verbergen dat hij dezelve 
minder aan zijne talenten, 
dan wel aan zijn bijtend ka
rakter te wijten had. Onder 
zijne werken telt men: 1> 
De Latijngche Geschiedenis 
van de zamenzwering der 
PAZZIS, met meer sierlijk
heid dan waarheid geschre
ven. — 2.° Eene Latijnsche 
Vertaling van HERODIANÜS, 
welke hij op last van den 
Paus ondernam; dezelve is 

even zoo zuiver als gelrouw.— 
3.o een boek grieksche Punt
dichten ; — 4.o de Latijnsche 
Vertaling van verschillende 

•Grieksche Dichters en ge
schiedschrijvers; — 5.0 twee 
boeken met latijnsche Brie-
ven", ~ 6> eenïge kleine op
per vlak l r i g e / ! i F ï ^ e m £ e / ^ 
handelingen,—-7,o eene Ver
handeling over den toorn; •— 
8,0 vkx Herdersdichten en an
dere Latijnsche'werken. Zijn 
stijl is buitengemeen zacht 
en vloeijend; _ 90 Camoni 
aBallocon quelle di Loren-
%o Medici, Florence., 1568, 
in 4.to 1537 jnl2.1110,1759) 
in- 8.V0 en andere Italiaan-
sche werken. De verzameling 
fax Werken van POMTWNÜS, 
Bologna, 1494, in 4. tojen 
Venetië, 1498 in fol. be
hoort tot de zeldzame boe-
ken zoowel als de uitgave, 
welke G-EYPHE er in 1550 
m 3 dl,n in 8.vo van ge]e. 
verd heeft. Deze verzame
ling werd in 1553 te Ba%et 
in fol. herdrukt, met vermeer
deringen. 

P o t u o — . ZieTnEBEUios. 

Pouio — Zie ASIMÜS. 

H.óoeken den MrrMgèofflto&dsJp^fcteek.^e aan de 

IlABMSHO, ÏSAÏAS , fóÈ, LüT,??r?rl\:78hJ?lAl*' ÖEBORA, DArJO, 
, PAUÜDS , enz. 
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Porno (VEDIÜS), mestte 
lampreijen met menschen-
bloed. Terwijl AUGUSTUS eens 
bij hem ter maaltijd was, 
brak een zijner slaven een 
kristallen glas. VBDIUS liet 
hem oogenblikkelijk vatten, 
en gaf bevel dat men hem 
in eenen grooten vijver zoude 
werpen ter prooije aan de 
lampreijen, eene soort van 
dood, waarmede hij zijne be
dienden liet straffen •, wan
neer zij eenigen misslag be
gingen. De jonge slaaf ont
snapte en wierp zich " voor 
de voeten van AUGUSTUS, 
terwijl hij hem smeekte te 
beletten dat hij eene prooi 
der visschen werde. De kei-
zerstelde den slaaf in vrijheid, 
en liet in zijne tegenwoor
digheid al de kristallen gla
zen verbrijzelen en er den 
vijver mede opvullen. Het is 
intusschën eene waarheid dat 
deze onmenschelijkheid bij 
de Romeinen zeer algemeen 
was, vooral ten aanzien der 
oude slaven, waarvan men 
geene dienst meer genoot. 

Fouux (Juwus), een taal
kundige van Naucratis in 
Egypte* in het jaar 180 na 
J . C , geboren, werd door 
ADEIANUS vavTyrus, later on
derwijzer Tan den jongenCoM-
MÖDUS , te Rome opgevoed. 
Vervolgens werd hij hooglee
raar in de redeneerkunde te 

XX. DEEL. 1 
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Athene alwaar hij indenou-
derdom van 58 jaren over
leed. SUIDAS, heeft de titels 
zijner werken tot ons over» 
gebragt. Men heeft van hem 
eene Onomasticon oiGrieksch. 
woordenboek, in 10 boeken, 
ITenetïè, 1502 en Florence 
1520 in fol. De beste uitga
ve is die van Amsterdam in 
1706,, 2 dl.n in foJ. in het 
Grieksch en in het latijn 
met aanteekeningen van Jour-

. GERMAN en van verschillende 
andere geleerden. 

Po&o (MABCO). — Zie PAÜ-
tus (MAECUS). 

POITROT DE MMÊ (JpAN-
BEs), een Aogouleemsch edel
man , in 1525 geboren, bragt 
.zijne jeugd in Spanje door, 
werwaarts hij den vrijheer 
D'AUBEXERRE was gevolgd. 
Bij de terugkomst in zijn land, 
omhelsde hij de protestant-
sche godsdienst, en werd een 
harer dweepzuchtigste voor
standers. Door den voorspoed 
van den hertog van GDISE 
gestoord , nam hij het besluit 
hem te dooden. Terwijl deze 
prins in 1563 Orléans be
legerde , nam POXTBOT den 
oögenblik te baat, waarin hij 
weinig gevolg had , en trof 
hem met een pistoolschot, ' 
waaraan hij zes dagen daar
na overleed. Nadat hij gevan
gen genomen was,, bekende 
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hij op xte pijnbank: » Dat 
bij door de overreding van 
den predikant THÉODORÜSDE 
"BÉZA tot dezen stap was aan
gespoord, daar deze hem over
tuigd had, dat hij de geluk
kigste dezer wereld zoude zijn , 
indien hij deze onderneming 
ten uitvoer wilde brengen, 
wijl hij eeneri dwingeland, en 
gezworen vijand van het hei
lige Evangelie van deze we
reld zoude wegruimen, voor 
welke daad hij een aardsch 
paradijs zoude verkrijgen , en 
gelukzalig zoude worden, in
dien hij voor eene zoo regt-
vaardige zaak moest sterven." 
De hemel tot prijs van eenén 
doodslag! Zoodanig is de af
schuwelijke '. zedeleer, welke 
de sectarissei) van alle tij
den, als hulpmiddel voor hun
ne dwalingen namen. Deze 
booswicht werd bij vonnis 
van het parlement, veroor
deeld , om met gloeijende 
tangen verscheurd , door vier 
paarden van elkander ge
scheurd, en «gevierendeeld te 
worden. ZIVGÜISE (FRANCIS-
CÜS TAN. LOTHARINGEN, —~ 
Hertog van). 

POLTJS , POIE of Poot (REI
NIER) , kardinaal en aartsbis
schop van. Kantelberg in 
1500 te Slowerton Caslle, 
in "het graafschap Stafford) 
geboren, was bloedverwant, 
der koningen HENDRIK VII 
en EDÜARD IV. Hij werd aan 

Li 

de hoogeschool van Oxford , 
opgevoed en bezocht vervol
gens de beroemdste akade-
miën van Europa. Zijne regt-
schapenheid, geleerdheid, ze
digheid en belangeloosheid, 
verwierven hem beroemde 
vrienden, onder anderen BEM-
BO en SADOIET , die hem als 
een der welsprekendste man- t 
nen zijner eeuw heschouwden. 
HENDRIK VIII, die veel be
lang in zijne talenten stelde, 
vatte voor hem Cene bijzonde* 
re vriendschap en achting op. 
Maar daar POLÜS zijnen harts-
togt voor ANNA BOULEN niet 
wilde vleijen, en tegen zijne 
verandering van godsdienst 
had geschreven, zoo stelde 
deze vorst zijn hoofd op prijs. 
Paus PAIJLÜS I I I , die hem 
in 1536 tot kardinaal had 
benoemd, schonk'hem wach* 
ten, Na (Jen dood van dezen t 
Opperpriester • had hij'vele 
stemmen 'om hem . op te vol
gen , doch werd door de par
tij der oude kardinalen uit
gesloten , zonder dat deze. uit
sluiting hem eenig verdriet 
veroorzaakte. Nadat hij i" 
verscheidene iegatiën gebruikt 

was, en in het concilie van 
Xrente voorgezeten had, keer
de hij naar Engeland, onder 
de regering van koningin 
MARIA, terug. Deze vorstin 
benoemde hem tot aartsbis- \ 
schop van Kantelberg en tot 
president van den konink
lijken raad. Keizer KAREI V 
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had zich tegen zijnen terug
keer naar Engeland verzet, 
daar hij vreesde dat hij zich 
tegen het huwelijk van zijnen 
zoon PHIMPPÜS zoude ver
zetten. Maar hij hield zich 
slechts bezig roet de protes
tanten tot den schoot der 
Kerk terug te brengen, de 
rust in den staat te herstel
len ,' en de vrijheid terug te 
geven aan hen- die verdrukt -
-werden. Daar hij een vijand 
van gewelddadigheden in za
ken van godsdienst was, ge
bruikte hij nooit andere mid
delen dan geduld en zacht
moedigheid.. Zijn dood , een 
gevoelige slag, en voor de 
godsdienst en voor het rijk, 
had den 25 November 1558 
te Londen plaats. Al de schrij
vers , zelfs de protestanten , 
zwaaijen zijnen geest, zijner 
kunde, zijner voorzigtig-, ge
matigd- , onbaatzuchtig- en 
liefdadigheid grooten lof toe. 
Men berigttehem, kort voor 
zijn verschelden, den dood 
der koningin; hij werd er 
zoodanig door getroffen , dat 
hij zijn kruisbeeld vraagde, 
het godvruchtiglijk omhelsde 
en uitriep: Domine salva nos 
perimus , salvator mundi, 
salva JEcolesiam tuam. Naau-
welijks had hij deze woorden 
geuit, of hij werd zieltogen
de , en overleed 15 uren 
daarna , in den ouderdom van 
58 jaren , met den roem van 

D 

een der beroemdste prelaten 
te zijn geweest, welke En-
geland h&d yoorlgebragt. Zijn 
Jij|k werd naar Kantelberg 
overbragt, en in de.kapel 
van den heiligen THOMAS , 
welke hij hajj Jate.n bouwen 
begraven, met dit eenvoudige 
grafschrift: Depositum car-
dinaUs Poli. Men heeft van 
hem verschillende Verhan
delingen: 1.° De unitate ec- •< 
clesiastica , Home, itffol; — 
2.° De officio et polestate 
summi ponttficis, Leuven , 
1569, in fol. — 3.o De con-
cilio tridentino; •— 4.° eene 
Verzameling van Statuten, 
die hij als legaat in Enge* 
land maakte'; — 5.° eenen 
Brief aan CRAMMER over de 
wezenlijke tegenwoordigheid; 
— 6.° eene Verhandeling 
tegen de valsche evangelis
ten, aan KABEL Ygerigt; — 
7.o Verscheidene Brieven, 
Brescia,17iien 1748, 4dl.n 

in 4. t0 om diegenen tot den 
schoot der Kerk terug te bren
gen , welke zich van dezelve 
gescheiden hadden. Deze wer
ken zijn geleerd; maar de 
stijl is noch zuiver noch sier
lijk. Zijn Leven is door 
BECCATELLI aartsbisschop van 
Magusa in het Italiaansch . 
beschreven, en door AN-
DREAS DÜDIXH in het Latijq 
vertaald ; beide waren secre
taris van dezen beroemden 
prelaat. De kardinaal ANGE-

2 
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LP MARU heeft zijne-Zevens-
beschrijving met zijne Brie-
ven in het Jicht gegeven; 
maar deze werken moeten 
onderdoen bij de uitmuntende 
geschiedenis, van dezen kar
dinaal , in het Engelsch door 
THOMAS PHILIPS geschreven. 
(Zie dat artikel). 

PÓLÜS (MATTHEUS). — Zie 

POOXE.* 

* PoLVEREL ..(***), "Was 
vódr*de omwenteling syndi
cus der staten van Navarre, 
en werd belast,. den wensch 
der inwoners van dat ge
west , die hunne vereeni-
ging met Frankrijk vraag
den , aan de nationale ver
gadering bekend te maken. 
In 1791 , werd hij tot open
baar beschuldiger van het 
1,e arrondissement van Pa
rijs benoemd, welken post 
hij kortstondiglijk verloor, 
op grond dat hij de ver
vaardigers van valsche assi-
gnatiën niet had vervolgd. 
Toen,er na den 10 augustus 
1792 besloten werd , om de 
tot de koloniën betrekking 
hebbende besluiten ten uit
voer te doei}, brengen, wer
den PÓLVERELen SoNTHONAX 
met onbepaalde volmagten te 
Saint-Domingo tot commis
sarissen benoemd. De hevige 
maatregelen, welke zij na
men, bragtën eenen verdel-
gings-oorlog tusschen de in

boorlingen en de blanken te ] 
weeg, en deze laalsten be
zweken onder de bouwvallen 
der volkplanting. Die der 
blanken welke tot de bal
lingschap waren veroordeeld, 
klaagden SoMHONAXen PöL-
TEREL'aan , als schuldig aan 
willekeurige hasdeürig, en 
de commissarissen van hun- } 
nen kant, beschuldigden hen, 
van pogingen te hebben aan
gewend , om de kolonie aan 
de Ehgelschen over te leve
ren. POLVEREL werd den 16 
Julij 1793, op. voordragt 
van. BRÉARD en BILLAOD" 
VARENNES in staat van 
beschuldiging gesteld. Den 
31 december daaropvolgende 
kwam een gezantschap van 
colonisten voor de balie der 
conventie verzoeken dat de 
twee commissarissen builen 
de wet gesteld en dat al >• 
hunne verrigtingen als nietig 
verklaard werden. De con
ventie, die den schijn aan-
m m , , van in'dit voorstel ie 
berusten, gaf geen gevolg 
aan hetzelve: het was eerst 
in de maand Januarij 1794 , 
dat DANXON dé uitvoering 
van het besluit tegen hen 
gerigt, weder opwekte, door 
hun den naam van brigands 
(khevelaars) tè geven. Pot" 
VEREL, verkreeg op den 9 
thermidor zijne provisionele ' 

vrijheid. Maar daar de colo
nisten voortgiogen hem te 
beschuldigen, besloot,decon" 



P O L . m 
Ventie dat SoNTHONAX en 
POLVEREL in tegenwoordig
heid van heri zouden wor-
den gehoord. Èr werd eene 
commissie benoemd om dit 
gewigtig proces te instrueren, 
maar de dood van PoLVEREfc, 
die tijdens dezetoebereidselèn 
plaats had , stuitte den gang 
der instructie. Onder.eenige 
werken, welke hij in het 
licht heeft gegeven, onder-
scheidt men: 1.° Tableau 
etc. [Tafereel der staaisre* 
geling van het koningrijk 
Navarra en van deszelfs be
trekkingen met Frankrijk), 
1789 in 8.vo Het schijnt dat 
PotviREl. niet zocht om van 
de ongelukken der kolonie 
gebruik te maken te zijner 
verrijking, Want hij heeft, 
zegt men, niet zoo veel nage
laten, waarmede hij zijtte. 
schuldeischers kon voldoen. 

PöfcYBiüs, te Mégalopolis, 
eene stad van den Pelopon-
nesus .in Arcadi'è, tusschen 
het jaar 210 en 200 vóór J. C. 
geboren. Zijn vader LYCORTAS, 
was beroemd dóór de stand-" 
vastigheid, met welke hij de 
belangen van de republiek der 
Acheërs behartigde , gedu
rende dat hij dezelve bestuur
de. Hij gaf aan zijnen zoon 
de eerste staatkundige lessen, 
en PHIXOPOEEEN , een der. 
onverschrokkenste veldhee-
ren der oudheid, was zijn 
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meester in de kunst dés oor-
logs. De jörtge PótYBiüs, on
derscheidde-zich in verschil
lende tögten i gedurende den 
oorlog der Romeinen tegen 
PERSÊÜS. Nadat deze vorst 
overwonnen was, behoorde -
hij tot het gefal Van d& 
Aöheërs, welke naar Rötrie 
gevoerd werden, óm vóór deit 
ijver, met welken zij hunne 
vrijheid hadden verdedigd, 
gestraft té worden. Zijn geest - . 
en zijne dapperheid , hadden-
hem reeds bekend gemaakt. 
SCIPIO én FABIÜS , zonen van 
PAÜLÜS ÜDMIUÜS, vereerden 
hem met hunne vriendschap, 
en achtten zich al te geluk" 
kig , gelegenheid te hebben, 
zijne lessen te hoo'ren. Po-
LYBIDS , volgde SCIPIO, bij de 
belegering van Karthügo. 
Zijn vaderland was in eene 
Romeinsche provincie her
schapen ; hij had de smart 
hetzelve .in dien staat te zien, 
en den troost de rampen zijner 
medeburgers door zijnen in
vloed te verzachten , en een 
gedeelte hunner Wonden te * 
genezen. Hij bevood zich met 
zijnen beroemden weldoener, 
dien hij kort daarna verloor 
bij het -beleg van Nurnantia. 
Zijn dood maakte hem het 
verblijf te Rome onverdra-
gelijk. Hij keerde naar zijn 
vaderland terug, alwaar hij 
tot het einde zijner dagen, 

! de achting, vriendschap en 
3 
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erkentenis van zijne medebur
gers genoot, en in het jaar 
120 vóór J . 0 . , in den ou
derdom van 82 jaren, over
leed, aan eene wonde, welke 
hij door van het paard te 
vallen bekwam. Van al zijne 

.werken 1.9 De Geschiedenis 
van NÜMANIIA , de Levens-
beschrijving van PBIIOPOB-
JlEif, eene Verhandeling 
ever de legerkuncle, eene 
Verhandeling over de wo
ning onder den evenaar en 
eene algemeene Geschiede
nis , bezitten wij slechts een 
"gedeelte van dit laatste, welke 
geschiedenis zich van het 
begin der Punische oprlogen 
tot het einde van den Mace
donische» uitstrekte, Dezelve 
werd tei?p»2ein hetGrieksch 
geschreven , en in 40 boeken 
vervat, waarvan slechts de 
vijf eerste overgebleven, en 
zoodanig zijn als Poiruiüs 
dezelve had nagelaten. Er 
bestaan vrij aanzjenlijke/rag'-
menten der twaalf volgende 
boeken, met de gezantschap
pen, en de voorbeelden van 
deugden en ondeugden , welke 
KONSTMTIJN PoRPHYROGÉNÈ/ 
TES uit de Geschiedenis van 
POUBIOS getrokken had. Me^ 
vindt deze uittreksels in de 
verzameling van HENDRIK DE 
VAXOIS : FojtïBïus is onder 
al de schrijvers der oudheid 
diegene, welke de nuttigste 
is om de groote oorlogsver-
rigtingen, welke bij de ou

den in gebruik waren, te 
kennen. BRÜTIJS stelde er i 
zooveel belang, in , dat hij 
dezelve te midden zijner groot
ste krijgsverrigtingen las. Hij. 
maakte er een uittreksel van 
voor , zijn gebruik, toen hij 
tegen ANTONIOS en AUGUSTUS 
den oorlog voerde. De staats-
eti krijgslieden , kunnen hem 
niet genoeg lezen, de eene »• 
om ér staatkundige lessen, 
de andere, om er voor
schriften van de noodlottige 
maar noodzakelijke kunst des 
oórlogs,' uit te putten. Deze 
geschiedschrijver zal hun 
meer, dan.aan de taalkun
digen èn lieden van smaak 
behagen. Indien hij wel re
deneert , verhaalt hij slecht, 
en hij zegt goede zaken op 
eene onaangename wijze. De 
ridder DE FOLARDJ die ons 
eene uitmuntend Commenla- } 

rium op dezen schrijver heeft 
geleverd, in 6 dl.1» in 4.toi 
1727 — ' 1 7 3 0 , met eene 

'vertaling (in het Fransch)» 
door dom THÜIUIER, heeft 
hetzelfde gebrek. Hij is on
beschaafd en wijdloopig in 

zijnen stijl, veel te lang »» 
zijne overwegingen, en het 
verband in zijne denkbeelden 
ontbreekt geheel en al. Men 
heeft er in Holland', een 
7.e deel bijgevoegd. De eer
ste uitgave van POLTBIÜS > is 
van Home, lil3 , in f°'« 
De beste zijn dievanCASAü-
BON, in fol. Parijs, 1609» 



P o t. ,;'•.. • ' . ' 55 

en die van Amsterdam, 1670, I 
Cum notis variórum , 3 dl.1» 
in 8.vo; ibid 1753 en 74 , 
7 dl.» in 4. t 0 met platen, 
•welke een ;bijvoegsel bevat
ten , hetwelk men somtijds bij 
de uitgave van Parijs voegt. 
Er bestaat eene verkorte uit
gave van denzelven , Parijs, 
1754, 4 dl.» in 4 > Men 
merkt ook nog de uitgave 
van Leipzig,1763 , 3 dj.n 
in 8'jo aan, en vooral 
de uitgave ter zelfde plaats 
door SCHWEIGH^OSER , 1789 
en 1793, in 9 deelen in 8.v° 
in het licht gegeven. —Po-. 
LTBlüs, geneesheer en schoon
zoon van HlPPpcEATKS, heeft 
eenige geneeskundige werken 
nagelaten , welke tot ons ge
komen zijn. Men vindt de
zelve in de werken van HlP-
POCRATES. - r Een andere 
PoLTBiu», was een vrijge
kochte van keizer CI.A'ÜDIÜS. 
SÉNECA , droeg hem een zij
ner werken op, in 'hetwelk 
hij hem zeer prijst. 

• POLTCA RP0S (Ifeilige), bis
schop van Smyrna , leerling 
van den heiligen JOANNËS den 
Evangelist, droeg zorg voor 
al de kerken van Azië. Hij 
was in het jaar 80 bekeerd. 
en werd in 96 , tot bisschop 
van Smyrna gewijd. Hij 
maakte in het jaar 158 , eene 
reis naar Rome, om zich met 
Paus A-NICETUS, over den dag 
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ter viering van het Paasch--
feest bestemd, te onderhou
den : welt geschilpunt! later 
onder Paus VlCTOR, eene 
groote verdeeldheid te weeg 
bragt. Zijn ijver voor de zui
verheid des geloofs was zoo* 
vurig, dat, wanneer hij eene 
dwaling hoorde uiten, hij zich 
verwijderde en uitriep: »Ach! 
grbple God , in welken tijd 
hebt gij mij doen geboren 
worden." Men zegt dat hij , 
MARCION, te Home ontmoe
tende , deze aartsketter hem 
vraagde, of hij hem kende: 
J a , antwoordde de heilige 
bisschop met schrik bevan
gen : Ik erken u voor den 
oudsten zoon van satan. 
Toen hij een andermaal CE-
RINTHÜS , in een badhuis zag 
binnen treden : riep hij uit. 
Laat ons vlugten uit vrees 
dat het badhuis op ons val
lei Eene grootè les voor 
de geloovigen, zegt een ze
demeester, betrekkelijk het 
te houdene gedrag jegens de 
ketters. Indien deze heilige 
en geleerde bisschop , de leer
ling der Apostelen, zo*» na
bij het licht des Evange
lies , niet met sectarissen 
durfde omgaan, wijl hij de 
onzuivere inblazing der val* 
sche leeraars vreesde, wat 
moet men dan denken van 
de stoutheid of van de straf
bare onverschilligheid der 
eenvoudige geloovigen , ' die 

4 
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hun gezelschap bij vvone n , 
hunne boeken jezen of hunne* 
redevoeringen aanhooren '?"• 
Bij zijne terugkomst in Azië , 
verzegelde hij het Evangelie 
met zijn bloed, en werd ver
oordeeld om levend verbrand 
te worden; maar daar de 
vlammen hem spaarden, door
boorde de beul hem met ee
nen dolk, in het jaar 169 , 
onder het keizerlijk bestuur 
van MARCDS AxmÉuus, van 
wien men ons zoo vele vleijen-
de dingen verhaalt. Zijn mar
teldood wordt op eene zeer 
sierlijke wijze in denbrief van 
de kerk Van Smyrna, aan de 
ierken van Pontus verhaald; 
eenen brief, waarvan EÜSEBI-
vs , den beknopten inhoud in 
het 14,c kap. van het 4." boek 
van zijne geschiedenis heeft 

'medegedeeld ; eenen bijzon
der door de ouden geachten 
brief, en welken men als 
een der kostbaarste gedenk
stukken der kerkelijke oud
heid kan beschouwen. Er 
blijft ons van den heiligen 
PotrcARPos , slechts een' en
kelen Brief, aan de Philip-
piërs geschreven, over. Men 
vindt denzelven in de Oude 
gedenkstukken der Kerkva
ders , door COTEHER , in de 
Varia Sacra, dóortEMoiNE, 
en met die vap den heiligen 
IGNAÏIBS , door ÜSSERIÜS ; 
Londen, 1644 en 1647, 2 
dl.n l n4.to DeH.PHOTINÜS, 

eerste bisschop van Lyon, 

en de H. IRENEÜS zijn op
volger , waren leerlingen van 
dezen beroemden martelaar. 

POITCLETÜS , een beeldhou
wer van Sicyonè, eene stad 
in den Péloponesus, leefde 
in het jaar 432, vóór J. C. 
en werd door de ouden he-

, schoüwd , als de beeldhouw-
kunde tot derzelver volmaakt
heid te hebben gebragt. Hij 
had een beeld vervaardigd, 
hetwelk ëene lijfwacht der 
koningen van Perzi'è voor
stelde, waarin al de even» 
redigheden des merischelijken' 

i ligchaams, zoo gelukkiglijk 
getroffen waren, dat men-

.hetzelve van alle kanten als 
een volmaakt voorbeeld kwam 
raadplegen, waarom hetzelve 
door al de kenners de Regel 
werd genaamd, 

POLTCIUTES , tiran van 'Sa-
mos , in het jaar 532 vóór 
J . C. , regeerde in den be
ginne met een buitengewoon 
geluk. AMASIS, koning van 
Egypte, zijn vriend" en bond
genoot, door eenen zoo on-
afgebrokenen voorspoed ver
schrikt, schreef hem dat hij 

. zich eënig ongeluk zoude ver
schaffen , ten einde diegene, 
welke de wufte fortuin hem 
voorbehouden had, te ontdui
ken. De tiran stelde dezen raad 
°P P"JS J en Wierp eenen 
ring van groote waarde i» 
zee. Eenige dagen daarna, 
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vond hij , door toeval den-: 
zelven in het ligchaam van 
eenen visch , welke hem door 
visschers' werd aangebragt, 
terug. Het ongeluk , hetwelk 
AMASIS voor zijnen vriend 
vreesde, bleef niet lang uit. 
ORONTES, een der landvoog
den van CAMBYSIS , en die 
voor hem te Sardes het be
vel voerde , besloot zich van 
Santos meester te maken. Hij 
lokte als ware het den tiran 
tot zich, onder voorwendsel 
van hem een gedeelte zijner 
schatten af te staan , teneinde 

.hem in eenen opstand tegen 
den koning van Perzië, te 
ondersteunen. De hebzuchti
ge POXYCKATES, door deze 
belofte uitgelokt ,• begaf zich 
naar S&rdes ; maarnaauwe-
lijks was hij er.aangekomen , 
of ORONTES deed hem, in 
het jaar 524, vóór J . C. 
aan het kruis sterven. Zie
daar wat HERODOTES er van 
verhaalt; maar al hetgeen wat 
deze geschiedschrijver ons-van 
de koningen van Egypte en 
van hunne tijdgenooten zegt, 
behoort bijna geheel en al 
tot de fabelachtige tijden , 
en stemt noch met tijdreke
ning noch met de kennis, 
welke ons overigens van deze 
duistere eeuwen overblijft, 
overeen. 

POLYCRATES , bisschop van 
E/eze, is slechts dooreenen 

brief aan Paus VlCTiw^ over 
het Paaschfeest bekend. Deze 
brief langen tijd als echt 
beschouwd , is heviglijk aan- ; 
gerand in eene Verhandeling 
van pater MOLKENBDHR , wel
ke ' in 1795 te Munster in 
'4. to in het licht is gegeven. 
Het is zeker dat de meeste 
redenen, welke de geleerde 
criticus aanhaalt, om de 
onderschuiving te bewijzen, 
van dien aard zijn dat zij 
een' grooten indruk op de 
niet vooringenoraene lezers 
moeten maken ; zij schijnen 
zelfs gegronde twijfelingen 
omtrent het bestaan van PO
LYCRATES te verspreiden, en 
in dat geval moet men voor
onderstellen dat de plaats 
waarin EOSEBIÜS over dezen 
bisschop spreekt, eerie in
terpolatie , of vervalsching 
van handschrift is. Zie 'Ie 
Journ hist et litt, l . e de
cember 1793, bldz. 503 ; 
l.si"Februarij 1794, blz. 178. 

PotYDORDS VlRGItlüS, of 
VERGIHÜS , in 1740 te Ur-
bino in Italië geboren, stak 
naar Engeland over, om er 
den Sint'Pielers penning, 
eene schatting, welke men 
toenmaals aan den heiligen 
stoel betaalde, te ontvangen. 
HENDRIK VIII, door zijnen 
geest bekoord, hield hem op» 
•en verschafte hem het aarts-
diaconaat van tVels, Daar 

5 
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het, koude klimaat van En-
geland, Voor zijne gezond
heid nadeelig was, ging hij 
eene warmere Juchtstreek in 
Italië inademen. , 'Hij over
leed in 1555, na verschei
dene werken in het licht te 
hebben gegeven, zuiver in 
het Latijn geschreven. De 
voornaamste zijn; '1.° eene 
Geschiedenis van Engeland', 
welke hij aan HENDRIK VIII 
opdroeg j en die tot het ein
de der regering van HENDRIK 
VII loopt. Men heeft eene 
uitgave derzelve in 1534 te 
Mazel in fol. in het licht ge
geven. Deze geschiedschrij
ver verhaalt vrij wel; maar 
hij issomiijds niet zeer naauw-
keurig > en dikwijls oppervlak
kig. Daar hij tot een vreemd, 
bestuur behoorde, heeft hij 
den staat van zaken van En
geland, noch de pblicie van 
dit koningrijk niet genoeg ge
kend, —,2.° Be inventori-
bus rerum, in acht boeken, 
Amsterdam % 1671, in 12.»10 

Het bevat vele nasporingen ,. 
maar weinig naauwkeurig-
heid, hetwelk aanleiding tot 
dit Latijnsehe koppeldicht 
heeft gegeven: 

ftnailixi ,<&o sant, aleer Maro, tu 
JPolydore 

Alter, tu mendax, Me Poeta f uit, 

3.° Eene Verhandeling over 
de wonderen, Bazel , 1 5 3 1 , 
in 8.vo niet zeer oordeelkun
dig; — 4,0 Verbeteringen op 
GILDAS; — 5.0 eene Ver

zameling Zinspreuken of 
Spreekwoorden. Men haalt 
ook andere kleine werkjes van 
hem aan: — 1.° Be pa,' 
tièntia et ejus fructa libri 
I I ; —'2.° Be vita perfeck 
Hb. unus; Be veritate et 
mendacio lib. zinus,, in 1545 
te Bazel met de Verhande
ling over de 'wonderen, 
gedrukt. 

POITDORDS. T - Zie CAI> 
DARA (POMDORO). , 

POLYENUS, een Macedo-
nisch schrüver, heeft zich 
eenen beroemden naam ge-

, maakt, door eène Verzame
ling van krijgslisten, wel
ke hij aan de keizers AS" 
TONINÜS en V^Rus ten tijde 
dat deze. den Parth'es den 
oorlog aan deden , opdroeg. 
Men heeft verscheidene uit
gaven van dit werk -, het
welk in acht boeken is ver* 
deeld. Vóór dat men die 
van CORAT had' zien in het 
licht verschijnen,Parijs 1809 
in 8.vo was de beste uitgave 
van dit werk, die van MAAS-
WICIÜS , Leijden, 1690 >« 
8.vo met aanteekeningen. Bit 
boek is in het Fransch ver
taald onder dezen titel: L$s 

Jtuses etc (Be krijgslisten 
van POLYENÜS,) 1793 in 
2 dl.n, in l2,*no door dom 
LOBINAÜ. 

POI^EUCTÜS (heilige), een 
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beroemde martelaar vanJfefe- i 
litene in Armenië, in dé 
3.e eeuw. NEARCHDS , zijn 
vriend, heeft de akten van zij
nen marteldood geschreven. 
(Zie TiltEMOKT deel* 3 blz. 
424.) PETRUS CöRNfiaiE heeft 
van den marteldood van de
zen heilige het onderwerp 
van eèn zijner treurspelen ge
maakt en men kan zeggen dat 
het een meesterstuk van too-
neeldichtkundeis. Maar zulks 
heeft echter godvruchtige lie
den niet belet door de vrij
heid geërgerd te wórden, 
•welke de dichter zich heeft 
aangematigd, met de heiligen 
op het tooneel te doen ver
schijnen , hetwelk gewoonlijk 
aan eene ongewijde en ligt-
zinnigé potsemakerij is toe
gewijd , en de zwakheid der 
menschelijke liefde met het 
heldhaftige der goddelijke lief
de te vermengen. 

PotfEüCTüs. — Zie EPI-
PHANIÜS, bijgenaamd AGIO-
GRAPHÜS. 

PolTGNOTüs, een Grieksch 
schilder van Thasos een 
noordelijk eiland van de JSgei-
sohe Zee, bloeide in de90.e 
olympiade. Hij heeft zich door 
de schilderstukken, waar
mede hij eenen zuilengang 
van Athene versierde, be
roemd gemaakt. Zijne schil
derstukken waren eene reeks, 
welke' de voornaamste ge-

I beurtenissen van Troije be
vatte , zij waren , zegt men , 
kostbaar door de bevallighe
den , en vooral door de kracht
volle uitdrukking, welke deze 
schilder aan zijne beelden 
wist te geven» Men wilde 
zijne moeite, door eenen 
aanzienlijken prijs vergelden, 
maar hij wees denzelven edel-
moediglijk van de hand. Dit 
gedrag lokte van den kant 
der Arophyctionen, welke 
den raad van Griekenland 
uitmaakten , een plegtig be
sluit uit om hem te bedan
ken. Er werd te gelijkertijd 
bevolen dat, in alle steden, 
waar deze beroemde schil-

.der doortrekken zonde, hij 
ten algemeenen koste geher^ 
bergd en kos.tvrij gehouden* 
zoude worden. Poi/tGNOTUS 
bloeide omtrent het jaar 400 
vóór J. C. Deze schilder 
vond, onder anderen voor 
de vrouwen-beelden, door
schijnende kleederen en kap--
sels van verschillende kleu
ren uit , waardoor zij eene 
bijzondere bevalligheid be
kwamen. Ten tijde van P U 
M P S , zag men te Rome in 
den zuilengang van POMPEJUS , 
eene schilderij, waarop Po-
trGNOTUS eenen soldaat had 
voorgesteld, met zijn schild 
bedekt, en in de houding 
om de trappen op te klim
men of af te gaan , hetwelk 
men niet beslissen kon. ARIS-
TOTELES raadt den jongen 
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lieden aan de werken van 
POLYGNOTUS oplettend tê be
oefenen , • wijl hij zoo vol-
ttiaaktélijk het zedelijke'ka
rakter, uitdrukt. 

POLYHISTOR. — ZieAiEX-
ANDER POLYHISTOR. . 

PöMBAL [don SEBASTÏANÜS 
JOZEF CARVALHOMELHO, graaf 
van Oeyras, later markgraaf 
Tan) in 1699* geboren , was 
de zoon van EMMANÜEL DE 
CARVALHO , een arm edelman 
van Soura, een Portugeesch 
vlek in het grondgebied van 
Coïmhra. Hij werd naar de 
hoogesóhopl van die stad ge
zonden om er zijnen regtsge-
leerden cursus te volbrengen, 
maar daar hij een vijand van 
tucht en vlijt was, en door 
vurige hartstogten medege-
sleept, werd, walgde hem 
weldra de studie en nam hij 
de wapens op. Eene voor-
deelige en bijna reusachtige 
gestalte, een innemend ge
laat en eene buitengewone 
kracht maakten hem geschikt 
tot dezen nieuwen slaat; maar 
daar hij , hetzij uit wispel
turigheid , hetzij wijl hij bij 
eene bevordering Was voor
bijgegaan , of wijl hij , zooals 
men geschreven heeft, we
gens jeugdige ligtzinnigheden 
genoodzaakt was zijn regi
ment te verlaten , ook dezen 
nieuwen staat weldra moede 
was, begaf hij zich naar 

Soura, Hij had het hart van 
eene jonge dame uit den 
eersten adel des rijks, dtiia 
THJÉR^SIA DE NöRONHA At-
MADA , weten te winnen > en 
bet gelukte hem met haar, 
ondanks de tegenkanting hé. 
rer ouders, in den eóht te 
treden. Hij verloor haar den 
7 Januarij 1739. Door zijiie 
aanhoudende kuiperijen en 
aanzoeken werd *hij in 1745 
met eenen geheimen last, 
en zonder met eenig open-
baar karakter bekleed tezijn, 
«aar Preenen gezonden. Of
schoon hij geene groote ta. 
lonten voor de onderhande
lingen'aan den dag legde; 
ofschoon hij bet zeer een
voudige en gemakkelijke doel 
zijner zending miste, toonde 
hij, echter dat hij in den 
miqnenhandel zeer ervaren 
was. Hij wist aan de jonge 
gravin van DADJJ , bloedver
wante va.n den beroemden 
maarschalk van dien naam 
te behagen, maar om dit 
tweede huwelijk aan te gaan, 
ondervond'hij hier nog veel 
grootere moeijelijkheden dan 
in Portugal', hij bragt het 
intusschen tot stand. Nadat 
hij zich van eene andere 
zending te Zonden even zoo 
slecht gekweten had, keerde 
"O naar Lissabon terug, 
alwaar hij buiten bediening 
Weef, wijl het gedrag het
welk hij te Weenen had ge
houden , DON JÜAN V van djöe 
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diensten afkeerig had ge
maakt. De koningin (MARIA 
ANNA .van Oostenrijk) die" 
genegenheid voor de^ echt-

- géfloote van CARVAIHO had 
opgevat, stelde zich nadruk
kelijk ten voordeele van ha
ren man bij den koning in 
de bres, zonder dat zij den 
geringsten post* voor hem 
kon verwerven. Maar deze 
vorstin slaagde beter bij ha
ren zoon na den dood van 
DON JÜAN 'V, welke den 30 
Juljj 1750 pljaats had. De 
nieuwe koning kon het ver
langen zijner moeder niet 
onvoldaan laten, en benoemde 
(ÜARVAI.HO tol ' secretatis van 
bet departement van buiten-
landsche zaken. Hij maakte 
zich, op eene ongemerkte 
wijze van het Vertrouwen 
des konings meester, en waan
de zijnen invloed genoeg ge
vestigd te zijn , om zich te
gen, het huwelijk te durven 
verzetten van de prinses, ver
moedelijke erfgename der 
kroon, met DON PEDRO , 
broeder des konings, of
schoon don JÜAN J reeds dé 
noodige dispensatie te Èome 
had aangevraagd: hij wilde 
haar vervolgens aan den her
tog van Cumberland uit
huwen, en zulks ondanks 
de grondwetten van het ko
ningrijk , betrekkelijk de op
volging der kroon, welke 
eiken vreemden vorst uit
sluiten, vooral wanneer hij 

oncatholijk is (Zie lesBé-
volutions de Portugal ^oot 
VERÏOÏ blz. 8) : zoodat het 
door don JDAN ontworpen" 
huwelijk eerst in' 1760 ge
sloten werd (Men kan over 
deze verschillende bijzonder
heden de Memoires du mar-
quis DE PoMBAL, 1783, 
4 dl.» in 12,1»0' raadplegen, 
alsmede de herhalen van 
hfit ministerie van SEBASÏIA-
NDS JOZEF CARVALHO PFar-
sckau, 1783 met de zin
spreuk : Quo mdgis so-
cordiam illorum irridere 
libet qui prcesenti potentia, 
credunt extinguiposse etiam 
sequentes oevi memoriam 
TJV.idnnal, libr. 4). Zoo
lang de koningin-moeder nog 
in leven was, wendde CAR-
TALHO eenige pogingen aan 
om zijn • karakter te verber
gen, maar na den dood van 
deze deugdzame vorstin, den 
14 Augustus 1754 voorge
vallen, meende hij alles te 
kunnen ondernemen, enstelde 
hij paal noch perk aan zijnen 
hoogmoed en zijne hebzucht. 
Daar de doorluchtige familie 
TAVORA de verbindtenis van 
zijnen zoon had van de hand 
gewezen, besloot hij dezelve 
met den voornaamsten adel 
van Portugal uit te roeijen. 
Hij liet een aantal gevange
nissen bouwen, die weldra 
met al degenen werden opge
vuld, welke bij hem in eenige 
verdenking- stonden. Terwijl 
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de adel en het volk bij het 
gezigt dezer gruwelen beef
den, bevond zich de koning 
van zijnen kant, bij het ver
haal der gewaande zamenzwe-
ringen, waarvan CAIRTALHO 

'niet ophield hem de wezen
lijkheid voor te stellen, in on
afgebroken weifeling. Zonder 
van de beroemdste personaad-
jen van het koningrijk te gewa
gen , welke op het schayot het 
'leven verloren, werden daaren
boven eene ongehoorde me
nigte menschen, van allerlei 
stand enouderdom in hechtenis 
genomen, in geyangenhokken 
opgesloten of in ballingschap 
gezonden, als zoo vele me-
depligtigén van eene misdaad 
welke alléén in het hoofd van 
den minister bestond. Eene 
kluchtige zamenzwering (zegt 
een schrijver die onpartijdig-
lijk over dit onderwerp ge
schreven heeft). » Zeker 
eenig in de geschiedenis aller, 
eeuwen! te gelijkertijd ge-
smeed'door capucijnen, koop
lieden, adellijken/ krijgslie
den, bisschoppen , jesuiten , 
welke te Goa, in Brazilië 
en te Lissabon bestonden, 
Duitschers, Hongaren, Polen, 
Italianen, Portugezen, enz. 
Indien er nooit eene meer 
ongehoorde en meer bloedige 
logen bestaan hééft, heeft 
men er ook nooit eene aan
getroffen , die grover en belag» 
chelijker was. (Zie AVJSIRO , 
ÏAVORA, MlCHAEt, D E U ' AN-

0 M. 

NUNCÏATA ,MAIAGRIDA enz.)" 
Om zijn gezag béter te be« 
vestigen vernietigde CARVAL-
HO de regtbank, welke men 
de Regtbank der koninklijke 

I
kroon noemde, en die uit 
tachtig regters was zamen-
gesteld, en Voor welke de 
zaken der grooten des rijks 
betrokken werden, en stelde 
die der Incpnfidence in de 
plaats derzelve, welke slechts 
uit zes, door den minister 
gekozen senatoren zaïrienge-
sleld was. CARVALHO werd 
eenigen tijd daarna graaf van 
Oeyras , grootmeester van 
het hof en markgraaf van 
Pombal. - Zijn alvermogen 
was zoo groot dat, elke klagt 
elke reclamatie door het ge
voel des schriks uitgedoofd 
werd. » W i e zoude geloo» 
yen," (zegt de abtGARNiER, 
'in de Lijkrede des konings, 
in 1777 te Lissabon uitge
sproken) » dat een enkel man, 
door het vertrouwen en het 
gezag van eenen goeden ko
ning te misbruiken, gedurende 
den tijd van twintig jaren, 
al de tongen kon boeijen, 
alle monden sluiten , alle har
ten inkrimpen, de waarheid 
kon gevangen houden en de 
logen doen zegevieren ; alle 
sporen van geregtigheid kon 
te niét doen, de onreglvaar-
dig- en barbaarschheid doen 
eerbiedigen en de openbare 
meening van het eene einde 
van Europa tot het andere 
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beheerschen kori? Helaas! 
hoe geducht zijn de bronnen 
der misdaad hoe uitgebreid 
is hare magt." Terwijl het 
geheele koningrijk in rouw 
was gedompeld, spreidde de 
minister eene pracht en eenen 
luister ten toon , die op ee-
rie. verregaande wijze , niet 
slechts met, den toestand van 
hetgene er groot in het ko
ningrijk was, rnaar zelfs bij 
de openbare zaken , afstak. 
Ofschoon al de goederen van 
degenen > welke hij liet ver-
oordeelen, verbeurd verklaard 
werden, was de staat met 
schulden overladen, dè troe
pen slecht onderhouden, en 
slecht betaajd. De Spanjaar
den zouden zich gedurende 
den oorlog van 1762 gemak
kelijk van geheel 'Portugal 
meester hebben kunnen mak
ken, indien zij den tijd 
niet, met de belegering van 
Miranda en van Braganza 
verbeuzeïd hadden. Zij ver
overden deze plaatsen en Al-
meida t hetwelk van eenveel 
groojer gewigt was, omdat 
bet hun den weg naar Lis
sabon baande; middelerwijl 
werd de vrede gesloten. CAR-
VAXHO wendde denzelven tot 
nieuwe heersch- en wraak
zuchtige bedoelingen aan. 
» Het beheer van dezen mi
nister (zegt een wijsgeerig 
reiziger) duurde te lang voor 
een verdrukt volk , hetwelk 
met smart een ijzeren juk 

) ui; . ;• ,: es 
• • ' • v 

torschté. De daaropvolgende 
jaren, kwamen allen met de 
voorgaande overeen: hij ver
zaakte nooit dat hatelijke des» 
potismus, waarvan hij zich 
een stelregel had gemaakt. 
Het was altijd dezelfde min
achting voor den. adel; en 
hetgeen ongeloofelijk schijnt, 
is dat het denzelven niet 
veroorloofd werd in dienst te 
treden. Dit verlof, standvas-
tiglijk aan lieden van aanzien 
geweigerd, werd slechts aan 
de vleijers of aan de vrienden 
des rninisters toegestaan:«zijne 
gunstelingen en de vreemde
lingen verwierven alleen de 
militaire onderscheidingen. 
Indien het volk eenigen schijn 
van vrijheid geniet is het 
alleen daarom, wijl hetzelve 
zijne smart weet te verbergen, 
en zwijgt. Op de geringste 
kenteekenen, bij de minste 
verdenking, meer nog zon
der verdenking, zonder be
wijs, maar uit eigenzinnige 
luim , uit haat, gaande vo
gelvrijverklaringen voort en 
treffen de eerbiedwaardigste 
hoofden. Portugalh in rouw 
gedompeld en der verwoes
ting ter prooi. De gevange
nissen bevatten geenegenoeg
zame ruimte meer; zij die 
door de overmagt veroordeeld 
zijn om van hunne vrijheida 
beroofd te worden, zullen"" 
in Afrika of in Indïé het 
verlies derzelve betreuren, 
enz." (Discours sur VHis-
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toire etc., par Ie comte cPM-
bon). De oogenblik van den 
dood des konings in 1777 
voorgevallen, was die des 
vals van den minister, en 
dez'e val veel te langzaam voor 
het geluk des volks, ligtte 
den sluijer opy waarmede eene 
genoeg bekende faclie, zoo 
vele wandaden had bedekt, 
om er de wezenlijkheid van 
te verbergen. De redevoering^ 
•welke de orden van den staat 
in 1777 tof de koningin rigt-
t e , en welke deze vorstin 
zelve naar PausPrus TI zond , 
drukt het zegel der waarheid 
op datgene wat wij in dit 
artikel hebben verhaald :» De 
voorzienigheid (wordt er on
der anderen in gezegd ,) had 
uwe M. bestemd de bevrijd
ster van dit koningrijk te zijn, 
door haar met al de hoeda
nigheden uit Ie rusten, welke 
noodig waren , om depligten 
van eene zoo verhevene waar
digheid.te vervullen; het bloed 
vloei.t nog uit de diepe won
den , welke eene blinde en 
onbegrensde willekeur aan 
het hart van Portugal had 
toegebragt. Hetgeen ons tot 
troost verstrekt is dat wij er 
thans van bevrijd zijn. Het 
was dit afschuwelijke despo-
tismus, hetwelk stelselmatig 
de vijand der menscbheid , 

""der godsdienst, der vrijheid, 
der verdiensten en der deugd 
was. Het bevolkte de gevan
genissen , ja het propte, de

zelve op met de bloem des 
koningrijks, het maakte het 
volk door zijne knevelarij 
wanhopend, en deed het
zelve in ellende verkwijnen, 
Het is dit despotismus, dat 
den eerb'ied aan het Pause
lijke gezag en aan dat der 
bisschoppen verschuldigd, uit 
het oog deed verliezen. Het 
onderdrukte den adel,» be
smette de zeden, verkracht
te de wetten, en bestuurde 
den staat, met eenen ijze
ren schepter. Nooit zag de 
wereld eene zoo drukkende 
en zoo wreede wijze van re
geren. En ! wat doet de Voor
zienigheid ? Zij doet de be
goocheling verdwijnen, welke 
der godsvrucht van den over' 
ledenen koning strikken span
de ,"• en stelt tegenover de 
menigte dier gruwelijke on
geregeldheden de deugden van 
uwe M . . . . Het is deze 
bron, waaruit de ernstige 
besluiten van het tegenwoor
dige bestuur zijn voortge
vloeid . . . , . ; te weten 
de vrijlating der gevangenen» 
de regtvaardiging der on-
schuldigen, de herstelling111 

hunne vorige betrekkingen 
der afgezettenen en banne* 
lingen. Het is diezelfde Voor
zienigheid, die uwe M. °P 
eene wonderdadige wijze v°°r 

de herhaalde schokken b«* 
hoedde , welke Portugal in 
de treurigste verslagenheid 
dompelden^ Haar alvermogen* 
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dqarm, verijdelde vermogende 
listen, teneinde uweM, den 
verheven Vorst, die pns te
genwoordig regeert, tot echt
genoot te schenken Ein
delijk behoedde de Voorzie
nigheid uwe M . . . voor ver
scheiden aanslagen en vooreer-
looze zamenspanningen , wel
ke tegen de wettigheid vanhaar 
regt gesmeed werden. Om den 
coup d'élai te bevorderen , 
welke ons geluk te weeg bfagt, 
hadden wij geenë andere wa
pens dan de gebeden der 
deugdzame Heden , en die van 
het koningrijk, welke einde
lijk den Hemel te onze gunste 
bewogen." Op dit gelukkig 
tijdstip werden de noodlottige 
gevangenissen geopend. Men 
zag van onder de aarde acht
honderd personen verschijnen, 
die verdwenen waren én wel
ke men sedert lang dood 
waande, en die nu weder 
onder de levenden versche
nen. Dit was het overschot 
van bijna negenduizend per
sonen ,, welke de minister aan 
den staat onttrokken had. 
Zij werden jmet vervoeringen, 
van-vreugde onthaald , welke 
men beter gevoelt, dan men 
dezelve kan uitdrukken. Het 
proces der gevangenen en der 
met den dood gestraften werd 
op last der koningin herzien, 
en'langen tijd melde meest 
mogelijke naauwkeurigheïd 
onderzocht. De slaatsraad en 

XX. DEED. 
E 

de tot dit onderzoek afge
vaardigde regters welke den 
7 April 1781, voor de.laatste 
maal in het koninklijk paleis 
vergaderd waren, (de Mé-
niorïèn zéggen in den nacht 
van den 3 op den 4 ; mis
schien ,is deze 4 ëen 7 ge
worden. Zie Ie Journ. Hïst, 
ét litt. 15 October 1784," 
blz. 268) na tot 3 ure in den 
morgen deze zaak tot in de 
kleinste bijzonderheid, en op 
de ernstigste wijze onderzocht 
te hébben besloten » een pa» 
riglijk en verklaarden dat de 
personen , zoo levenden als 
dooden , welke te regt ge
steld of verbannen, of krach
tens het vonnis van den 12 
Januarij 1759, gevangen ge
nomen waren, allen on
schuldig waren , aan demis
daad, van welke men hen 
beschuldigd had." Men zal 
zich zonder twijfel verwon
deren hoe men een dwin
geland die zoo langen tijd 
de natie verdrukt had, heeft 
laten leven, en dat men hem 
niet aan de openbare Wraak 
heeft opgeofferd; maar men 
moet in het oog houden, 
welken invloed hij op den 
geest van den koning, zijnen 
meester, had. Men kan er 
niet aan twijfelen dat hij de 
voorzorg heeft gebruikt, zich 
van alle stukken te voorzien 
welke in staat waren hem te 
regtvaardigen, en op den 
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persoon des vorstes, de wreed
heden te doen nederkomen , 
waarvan hij beweerde slechts 
hét werktuig, én de uilvoer
der te zijn. Niet të yreden 
met hem te bedreigen dat 
hij zich te zijnen koste zoude 
regtvaardigeh >• durfde hij 
zulks werkelijk in eene Me
morie doen, welke dadelijk 
verboden werd. Het is dus 
niet zonder reden dat de ko
ningin , uit eerbied voor de 
nagedachtenis» van den ko
ning, haren vader, den boos* 
wicht aan de knagingen van 

-zijn geweten heeft overgela
ten, en hem ongemoeid ten 
grave heeft doen dalen. Bij 
dézen beweeggrond moet men 
de pogingen van de wijsgeerige 
en die van een andere even 
«eer listige en vermogende 
partij voegen, om ten.voor» 
deele van 'den in ongenade 
gevallen minister, een nabu
rig hof te betrekken , aan het
welk, ten minsteAoenmaais, 
de büitensporigheid ' zijner 
euveldaden niet genoegzaam 
bekend was, of dat uit staat
kundige inzigten , de rucht
baarheid z|jner straf meende 
te moeten beletten. Hij over
leed op zijn landgoed, den 
8Mei 1782, in het 83,*te 
jaar zijns onderdoms „• negen 
maanden nadat het bepaalde 
besluit, door de regerende 
koningin den 16 Augustus 
1781, tegen hem uitgevaar
digd was, hetwelke luidde 

y> dat * na ten zijnen opzigte 
toegevendheid te hebben ge-, 
bruikt, zij niet verwacht had, 
hij in een burgerlijk proces, 
tegert hem begonnen, eene 
verdediging" van. zijn gedrag 
gedurende dqn loop: van zijn 
ministerie had durven in het 
licht geVen; dat na hem over 
tien hoofdbeschuldigingen on- > 
dervraagd en gehoord te heb
ben, wél verre van zich Ie 
regtvaardigen, hij dezelve 
zoodanig verzwaard had, dat 
na een rijp onderzoek, de 
regters beslisten, dat hij mis
dadig was, en eene voorbeel
dige bestraffing verdiende, 
Dat intusschen , uit aanmer
king voor zijnen hoogen W*' 
derdom, haar koninklijk 
goedvinden was, hem van de 
lijfstraf te ontheffen, welke 
hem moest opgelegd worden, 
en hem te gebieden zich op ' 
twintig mijlen afstands van 
het hof verwijderd te hou
den , • terwijl zij nogtans al 
de wettige en regtvaardige 
eischen tegen het huis van 
genoemden markgraaf, hetzij 
gedurende zij naleven, of fl? 
zijn overlijden in derzelver 
geheel liet/ ' Wat er ook van 
de menschelijke beweegrede* 
nen zij, welke hebben me"" 
degemerkt om CARVALHO °P 
zijn bed te doen sterven, ka" 
men die der Voorzienigheid ; 
niet dan aanbidden , die som* 
tijds gewone schuldigen met 
nadruk straft; terwjjl zij 
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gedrógten spaare, en dik
wijls in plaats van openbare 
tuchtigingen geheime ^wel
lingenstelt, die veel aanhou
dender en veel treffender zijn* 
Is CROMWEI. roet hei bloed 
zijns konings geverwd niet op 
het toppunt zijner magt ge
storven ? maar weet men wel
ke eene hei hij met zich 
ronddroeg? (Zie CaoMWEt-
OWVIJER-J. En kon CARVALHO 
te midden der gevangenner 
mingen en derrnoordtoonee-
leii, wel een oogertblik ge-r 
rustheid en vrede hebben? 
Zweefde het goddelijke en 
menschelijke zwaard van 
wraak niet aanhoudend voor 
zijne oogen , en was het niet 
boven zijn hoofd opgehan
gen ?•' Zelfs die ten tijde 
fijner ongenade hem den 
•dood toewenschten, getui
gen dat zijne straf veel beter 
aan zijne misdrijven is gè-
evenredigd geweest. Dat het 
zwaard de misdaden van 
eenen gewonen booswicht ein
dige ; voor eenen trotschen 
dwingeland, is de vernedering 
het toppunt' zijner kastijding. 
AMAN gevoelde levendiger 
dan den dood de verpligting 
om MARDOCHÉÜS in- zegepraal 
door de straten van de hoofd
stad van het Perzische rijk 

- . ' E 

te geleiden,- Dat men over 
cle 'ontroering van die hoog
moedige en wreede ziel oor-
deele, die hare verpletterde 
vijanden, door eene soort 
van opstanding > in al den 
luister der onschuld en der 
algemeene'achting zag her
rijzen 5 de vonnissen hoorde 
uitspreken, die als zoo vele 
verklaringen hunner onschuld 
en harer onregtvaardigheden 
zijn, •—• dat nje'n zich den 
man voorstelle; fcatt wiens 
handen men de ongehoorde 
sommen ziet ontglippen, 'Wel
ke zijne roofzucht langs" de 
onregtvaardigste wegen ver
zameld had, en waarvan de 
regtbank de teruggave be
val (*); die een geheel volk 
met eene ontembare Woede 
op zijn beeld zag aanvallen, 
hetzelve met slijk bezwadde-
ren, en het eindelijk met al 
de woede zag vernietigen» 
•welke de verlossing na de 
kwellendste onderdrukking 
aan de hand geeft. Deze soort 
van foltering, door de balling
schap en eene kwijnende on
gesteldheid , ~ of door eene 
smartelijke en walgelijke me-
Jaatschheid gevolgd, is zeer ge
schikt de Voorzienigheid van 
de verwijtingen vrij te spre
ken , welke onberaden men* 

2 

(*) Zij werden, niet alle terug gevonden, indien het Waar i s , 
zoo als hij zelf bekend heeft, dat hij 800,000 dukaten teruitroeijing 
der Jesuiten verkwist had, welke som door anderen on 1,200,000 ge
schat wordf. (Zie Ie Journ. Bitt. et litt. 19 Juiiij 1792 bid?. 260.) 



os P O M. 

schen aan de traagheid en 
aan hét geheim harer wer
king toeschrijven, en om den 
geest van den wijsgeerigen 
lezer, aan deze schoone ver
zen van Cx.AtJDUNDS ter her
inneren : 

Saepo miti duUum traxit sententiamentem, 
Cnrarent superi terras, au nullus inesset 
•Kèctor, et xncerto fluerent mortalia castt. 
Abitnlithunc UndomEuBnipoonatumultiiÉtt, 
Alijolyit^io Deo». 

Benige beweren, dal deze 
dwingeland gedurende zijne 
ballingschap, en gedurende 
het tijdsverloop tusschen zij
ne ongenade en zijnen dood. 
had getracht zijne misdaden 
door het berouw af té boe
ten. He'geen men zeker weet 
i s , dat, toen de bisschop 
van Coimbra, MJCHAEI. DEIL' 
ANUDNCIATA (Zie dat arti
kel) hem op zijn landgoed 
Pombal ging bezoeken, hij 
hem met zijne geheele fa
milie midden op het .voor
plein op de kniën.vond, 
terwijl hij hem vergiffenis 
en zijnen zegen verzocht. 
Men kan er ook niet aan 
twijfelen, dat hij slechts het 
werktuig van de wijsgeerige 
en Janseniste sekte is geweest, 
welke hem geschikt oordeel
de , om tot de sedert lang 
ontworpene plannen en waar
van de eerste door de laat
ste verklaard/worden, het 
voorteeken te geven. Men heeft 
verscheiden werken over het 
even van POMBAÏ, in het licht , 

gegeven; wij zullen slechts 
datgene aanhalen, hetwelk 
getiteld is: Jnecdotes etc. 
(Bijzonderheden van het mi
nisterie van SEBASTIANÜS 
JOZEF CARTALSLO, graaf 
van Oeyras, markgraaf van 
Pombal), 1784, in 12.n">, 
in hetwelk hij op eene ge
strenge wijze aan de kaak 
wordt gesteld, en eenander 
hetwelk ten titel voert: 
Administration etc. (Be
heer van don SEBASTIANVS 
JOZEF CARFALBO , CM*.), 
4 dl.» in 12.mo 1788, 
hetwelk slechts een verde» 
digschrift is» 

* PoMERANCIO (CHRISTOF-
mh RoNCAUt, bijgenaamd : 
ridder D A U E ) , een Italiaansch 
schilder, in 1561, te 'FoU 
terra 'm TosAane, geboren. 
Ha zich beroemd te hebben F 

gemaakt, werd hij naar Roine 
beroepen, alwaar hij aan het 
vatikaan de Clementijnsche 
kapel schilderde, en alwaar 
hij den Bood van AlfANIJs 

en SAPMIRA voorstelde, wel
ke men in het kartuizer
klooster ziet. Hij' vervaardig
de oók ingelegd werk. Men 

'ziet nog in de kerk vanden 
heiligen PHIWPPDS DE NEBI 
van Napels, een zijner schil
derstukken over de Geboorte 
•van JESOS CHRISTUS , waar- $ 
in een goeden smaak van kleu
ren heerscht,en waarin voor
al bet hoofd van de heilige 
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Maagd, hetwelk meesterlijk 
is geschilderd, opmerking 
verdient. JPOMERANCIO, reisr 
de in verschillende deelen van 
Europa. Hij bezat een schoon 
koloriet, eene zachte tint, 
harmonie, een heerlijk ligt-
dónker; maar men verwijt 
hem te gelijkertijd, eene te 
.vrijegenie, overdrevenehou
dingen en onnatuurlijke hoofd
haren. Ondanks deze gebre
ken , is zijne genie schilder, 
ach tig , en'hij heeft billijker
wijze eene plaats onder de 
goede kunstenaars verdiend. 
Hij overleed te Rome, den 
14 Mei 1626. 
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andere verscheen eerst 200 
jaren later. 

POMET (PETRUS), in 1658, 
te Parijs geboren, verwierf 
even zoo veel roem als rijk
dom , in het beroep van '-kóopV 
man in droogerijèn, hetwelk 
hij langen tijd uitoefende. 
Hij verzamelde met grooté-
kosten ,. uit alle landen droÓT 
gerijen van allerlei aard. Hij 
hield voorlezingen over zijne 
droogerij-kas in den tuin dés 
konings, en gaf de Cataló*-
gus van al de droogerijèn 
in het licht, welke in zijn 
magazijn gevonden "werden t 
Parijs, 1695 en 1709, in 
8.vo Hij bereidde zich voor 
om de beschrijving van al de 
zeldzaamheden van zijn kabi
net inhetlichttegeven, maar 
de tijd werd hem nietVergund, 
daar hij den, 18 November 
1699, te Parijs, juist op 
den dag f waarop men hem 
het brevet eener jaarwedde, 
hem door LODEWIJK XIV 
verleend, toezond. Men heeft 
van hem een uitmuntend' 
werk, hetwelk JOZEF POMEX, 
zijn zoon, in 1735, in 2 
dl.» in 4.*°, onder den ti
tel van : Histoire etc, {Jl-
gemeene, gesohiedenis der' 
eenvoudige en mtnengestel-
de droogerijèn), heeft doen 

. herdrukken. Hetzelve was 
reeds in 1694, te Parijs'm 
fol. in het licht verschenen,; 

3 

POMÉBIDS (JDLIANDS) , in 
Mauritanië geboren, ging 
naar Gallië, en werd, na er 
de redeneerkunde onderwezen, 
tehebben* tot priester gewijd, 
hij leefde nog in 496. Hij 
is de schrijver van het boek 
Over het bespiegelende leven, 
of deugden en misdaden, 
welk werk men langen tijd 
aan den heiligen PROSIPERUS 
heeft. toegeschreven, en het
welk men in zijne Werken 
vindt. Daar de heilige 
JiaiANüs van Toledo, ook 
den naam van PotfeRIüs 
gedragen heeft, hebben ec-
nige schrijvers hem, maar 
zeer ten onregte met JüHA-
NOS PoMéRïDS verward. Po-
MÓRIÜS van Mauritanië, leef
de in de 5,e eeuw, en de 

E 
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en de platen van deze eerste 
uitgave, zijn veel schooner 
dan die der laatste. Hetzelve 
is-, in het Hoogduitséh ver
taald, Leipaig, 1717, in 
fol. en in het Engelsch; 
Zonden, 1725, in 4.to 

POMET (FRANCISCUS) , een 
Je.?uit, in J618 , in het graaf
schap Tenaimn geboren, 

, wa? langen tijd prefeqt der 
lagere klassen te Lyon, al
waar hij in 1673, overleed^ 
•flet is een dief mannen, wel
ke schijnen geschapen te zijn y 
qm de jeugd door hunnen 
jjver, hun geduld, hunne 
leerwijze en hunne talenten 
te onderrigten. Zijne voor* 
Baamste werken zijn; 1.» een 
•Fransch-taiijnsckwoorden-
ioek, 1664, in 4.*°, waar-
van̂  men zich thans niet meer 
bedient, sints er betere zijn 
vervaardigd, ^'i.oj'ios la-
tinitaUs, 1665, in 12,mo 
Dit i$ eene goede verkorting 
van het woordenboek van 

, KOBERT EïIEJWE. — . 3 , 0 ƒ „ . 
mculus miversalist in höt 
fransch en Latijn , Lyon, 
-iRv.12.ind dikwijls herdrukt. 
GBORGE MATÏHIAS KONIG , 
heeft er eene uitgave in vier 
talen van geleverd, Neuren
berg, 1671, 1698, 1709, 
m 8.vo Men heeft er ook 
eene uitgave van geleverd met 
1 Aöo * t a l i a a n s c h » Fenetië , 
J«»82. De ab't DINOÜARÏ, 
«een er eene nieuwe Fran-

scha-Latijnsche uitgave ?4n be. 
zorgd, verbeterd en vermeer-, 
derd en volgens sommigen 
bedorven en verknoeid , Pa
rijs, 1756, in I2.mp 4.° 
Schoolsohe en zedekundige 
samenspraken^ —•-. 5,° Li-
bitina of verhandeling over 
de begravenis-plegtigheden 
der ouden, in het JLatijn, r-* t 
6,a eene Verhandeling ove<r 
de kleinere redédêelen, in 
het Fransch. - - 7.» Pari' 
tkeum mythyeum, séufabU' 
losa deorum historia, U-
trecht, 1697, in 12.m<> met 
platen* Dit is eene üeer goe
de fabelleer , welke' door % 
TH^NARD , iri 12.iao in het 
Ft;ansch is vertaald, Parijs, 
1715. — JVbvus rhetorices 
candidatus, waarvan pater 
JouvENCiin 1712, eene nieu
we verbeterde en vermeerder
de uitgave ten gebruike der j 
redeneerkundigen van het col-
legie der Jesuiten van Parijs> 
bezorgd heeft. 

POMIS (DAVID BE). — Zie 
ÖAVin DE POMIS. 

.* POMME (P***), een be
kwame geneesheer en prak-
tizijnV; ia 1732 te Jrles ge--
boren , werd tot doctor aan 
de faculteit van Mohtpellier 
bevorderd, en oefende lan
gen tijd zijn beroep, in zij- \ 
ne geboortestad uit. Zijn 
roem'deed hem naar Parij $ 
beroepen, alwaar hopelooze 
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genezingen, gelukikiglijk door 
hem ondernomen, zijnen 
roem .vermeerderden. Het 
gelukte aan POMME , door 
zjjne: pr&ktijk een kapitaal 
van. 60.0,000 Francs bijeen 
te brengen» Hij begaf zich 
vervolgens naar Artes, al
daar hij in 1812 overleed. 
BJen prijst de edele belang*-

.;stelling, met wejke deze ge
neesheer aijne, zorgen aan be
hoeftige zieken' toewijdde; 
-hij herhaalde dikwijls, »dat 
de rijken hem betaalden voor 
ben. die bet niet waren." 
Daar hij. een openbare te
genstander van het Brownis-
mus was , randde hij dit stel
sel met al de kracht van zijn 
levendig, onstuimig , maar in 
de twistvoering rondborstig 
karakter aan, en hij weder-
legde hetzelve in een geschrift, 
hetwelk men met belangstel
ling las, POMME is de schrij
ver der volgende werken: 
1.° JEssai etOê (Proeve over 
de uitwasemingen der beide 
seksen), 1760,. in 12.mo~ 
%*<*Traitèetc,(Prerhandehng 

' ever de uitwasemingen der 
beide seksen), nieuwe uit
gave ten koste van', het. gou
vernement , in het Louvre , 
in het licht gegeven. EMGIUS 
JOHABNEAU , heeft eene an- . 
dere met aanteekeningea in 
het' licht gegeven , Parijs , 
3,e,jaar, 2 d|.n iri 8,vo Dit 
werk is in het Höogduitsch 

E 

vertaald, JBfiflijn, .1775 en 
in het Itaïiaansoh , JYovqrp, 
1792, in 12.«»o — '3> M~ 
cueil etc. (Vërzctmelingvan 
stukken;> strekkende in toe-
ligting van het proces, het" 
welk de • verhandeling pper 
de uitwasemingen onder art* 
sen heeft doen ontstaan), 
.1784.'J-T— 4.° Mémoires etc. 
(Beoordeelende verhandelin
gen en aanmerkingen over 
"het misbruik, van de kina), 
nieuwe uitgave i Artes, 18Ö3. 
•— 5,o Supplément etc. (Bij
lage tot de verhandeling 
over de uitwasemende ziek
ten der beide seksen), 1803, 
Onder de stukken, welke in dit 
bijvoegsel voorkomen, vindt 
men eene /Wederlegging; van 
de leer van BROWN* Aanmer
kingen op het ffalvanismus-, 
óp de kina of koortsbast, enz. 
ELIGIÜS JOHANNEAU , heeft 
eene Levensschets .van den 
leeraar POMME , zijnen vriend, 
in de Geschiedkundige Bi 
bliotheek van CH. POHGENS , 
medegedeeld,. '• 

PoMMERAÏE (dom JoANNES 
FRANCISCUS) , een benedictij
ner van de, congregatie van 
van den H. MAÜRÜS in 1617 
te Rouanen geboren, deed 
afstand van al de posten 
zijner orde, om zich ge
heel en al aan de studie toe 
te wijden. Hij overleed aan 
eenen aanval van 'beroerte 

4 
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ten huize van den geleerden 
BCIIBAÜ, bij wien hij een 
bezoek was gaan afleggen, 
in 1687 in den ouderdom 
'an 70 jaren.' De liefde tot 
de studie en die welke hij 
voor zijnen stand koesterde 
waren zijne grootste hartstog-
ten. Men heeft van hem ver
scheidene werken, i n eenen 
enbeschaafden stijl geschre
den, maar vol werkzame na-
sporingen. De voornaamste 
m : 1.° l'JTistoire etc. (De 
Geschiedenis der abdij van 
éatnt Ouen te Rouanen), en 
die van Saint Jmand, van 
bainte G^m^RilfE • 'm de
zelfde stad in fol. 1662; — 

IjOVBisloire etc. (Geschie
denis der aartsbisschoppen 
van Rouanen) in fol. en in 
4.°> 1667, dit is het beste 
zijner werken; — Z.oVjftSm 

torie etc. (de- Geschiedenis 
der hoofdkerk van Roua
nen) m fol. - 4.to Secueil 
etc. (Ferxameling der con-
cthen en synoden van Roua-
«e«)in4.o 1677. Men houdt 

•*. *erzameling derzelfde 
conaliën.dóor pater DESSIN 
ia het Jicht gegeven, voor 
beter -_. 5 , 0 pratique étc% 

\Uagehjksch gebruik . van 
aalmoezen, te geven) in 12.»° 
Dit is eene vermaning om 
aan diegenen te geven, welke 
ae liefdadigheid bezitten om 
t e n voordeele der armen aal
moezen ia^te zamelen. 

"* POMMEREÜI, (FBANCISCÜS 
BENATUS JOANNES, vrijheer 
van) luitenant-generaal en ad
ministrateur, werd den 12 
December 1745 te Fougères, 
uit eene adellijke familie ge
boren, én trad in 1765, in 
hoedanigheid van luitenant, 
in dienst bij het corps artil
lerie. Na in het beleg van 
Corfu gebruikt te zijn, klom 
hij op tot den rang van la- , 
pitein bij hetzelfde Wapen. 
Hij was tijdens de uitbarsting 
der Fransche .omwenteling 
reeds kapitein. Daar hij een 
aanhanger van al de ongods-' 
dienstigeen staatkundige nieu
wigheden was, welke toen
maals aan de orde van den 
dag waren, zoo won hij de 
gunst van het nieuwe gou
vernement , en in 1720 werd 
hij naar Napels gezonden , 
om er op denzelfden voet als ; 
in Frankryk de artillerie te 
regelen ; daar was het dat 
hij achtereenvolgend tot de 
rangen van kolonel, briga
dier en veldmaarschalk op
klom. Toen het Jfapolitaan-
ischebestuur, in 1793, deel 
nam aan het bondgenootschap 
der vreemde mogendheden, 
tegen de Fransche republiek, 

/raagde POMMEREÜE zijn pas
poort om naar Frankrijk 
terug te keeren, maar het 
werd hem geweigerd, onder •' 
het vrij aannemelijke voor
wendsel dat hij'den staat der 
•IVapolitaansche strijdkrachten 
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kende.' Gedurende dien tijd 
werd hij in Frankrijk op 
de lijst der uitgewekenen ge
plaatst -} >zijne goederen wer
den verkocht, en zijne fami
lie in hechtenis genomen. 
Zoodra hij er de tijding van 
vernam, haastte hij zich op 

-nieuw zijn paspoort te vra
gen, hetwelk hij eindelijk 
in de maand Junij 1795 ver
kreeg. Hij begaf zich dade
lijk naar den minister van 
Frankrijk te Florence ', om 
deschrappingvari zijnen naam , 
van de lijst der uitgewekenen, 
te verkrijgen: welke hem eerst 
in de maand April 1796 werd 
toegestaan. Bij zijne terug
komst in Frankrijk nam hij 
weder dieftst, en, ofschoon 
hij geene schitterende daad 
verrigtte, klom hij echter op 
tot denrang van divisie-ge
neraal. Doch daar. hij van den 
militairen stand, in welken 
hij niet geschitterd had, af-
keerig was geworden , , zoo 
wijdde, hij zich toe aan het 
administrative vak en werd 
prefect van Indre-et'Loire. 
Het was in deze betrekking, 
dat hij, terwijl hij met de 
verregaandste' onbetamelijk
heid zijnen haat voor elk 
godsdienstig gevoelen aan den 
dag legde, van ambts-wege 
een almanak in het licht gaf, 
in. welken de namen der heili
gen door die der wijsgeeren van 
het heidendom, en door de 

' E 

zinnebeeldige voorstellingen 
hunner stelsels vervangen wer
den. Deze uitgave bragt eene 
groote ergernis te weeg; des
niettegenstaande gaf het be
stuur , aan hetwelke de inwo
ners van het département In-
dre et Xoire klagten hadden 
ingezonden, betrekkelijk eene 
aanzienlijke som, welke de 
prefect tot de herstelling der 
openbare wegen had moeten 
aanwenden, ' hem eene veel 
aanzienlijker prefectuur. Hij 
begaf zich naar Ryssel ", al
waar hij tot 1810 het be
heer over het Noorder dé
partement had , op welk tijd-
slip hij tot staatsraad werd 
benoemd. Kort daarna, tij
dens de ongenade '„van' POR-

-TAHS, vertrouwde BONAPARTE 
hem de algeméene directie 
van de boekdrukken] en den 
boekhandel toe. POMMEREDI, 
liet, gedurende zijn gezag, 
geene gelegenheid voorbij
gaan , om eene hatelijke wil
lekeur uit te oefenen , en op 
eenen toenmaals zeer kwij
nenden tak van koophandel 
eenen onbeperkte fiskaliteit 
te doen drukken , welke niet 
altijd ten voordeele van den. 
staat uilviel. Men had ten 
voordeele zijner administratie 
eene belasting op den her
druk van oude werken inge
voerd : het was voorname
lijk op de godsdienstige en 
eene zuivere zedeleer bevor-

5 
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derende werken dat hij het 
' gewigt van deze belasting 

. deed drukken. Eindelijk oe-
l fende hij ten opzigte van de 

regtschapenste en vreedzaam-
j ste mannen vruehtelooze kne-
j velarijen uit. Bij de terug-
j komst des konings van zijnen 

post beroofd , bleef hij bui
ten bediening tot den 20 
Maart 1815, op welk lijd— 

; stip hij in den staatsraad te-
! rügkeerde. Bij de tweede te-. 
I rugkomst des konings was 
| hij in het bevelschrift van den 

24 Juhj begrepen, en de 
wet van den 12 Januarïj 1816 

! noodzaakte hem Frankrijk 
)'. te verlaten: hij vlugtte naar 
• 'Brussel, van waar hij in 
,. Augustus 1816 het bevel ont7 

; ving zich te verwijderen, 
j nadat hij reeds in hechtenis 

genomen en gedurende ver-
I scheidene dagen onophoude

lijk bewaakt werd. Hij ver-
J kreeg later de vergunning in 
. Frankrijk terug te keeren, 
| en hij is den 5 Januar ij 18.23 

te Parij's overleden. Onder 
de door hem nagelatene wer
ken, onderscheidt men : 1,° " 
Histoire etc. (Geschiedenis 

!'• • van het eiland Corsica), 
\ 1797. De Lofrede, welke 

hg in dit Werk aan de fami
lie BONAPABXK, toenmaals 
nog niet zeer beroemd, toe-
zwaait, heeft veel bijgedra
gen tot de gunst, welke hij 
aanhoudend genoot. — 2.° 
•Récherches etc. (ffasporin* 

gen overdën oorsprong van 
de geestelijke en staatkundi
ge slavernij van het Fran-
sche volk), 178/1 ; - — 3 , ° 
Des chemins etc. (Over de 
wegen en over de voor het 
volk en den staat minst las
tige middelen om dezelve aan 
te leggen en te onderhou
den) 1781 ; —-i.iojfanuel 
èto. (Mandboek van FJPIC-
TETÜS , voorafgegaan van 
aanmerkingen over Aez&n 
wijsgeer en over de zede-
kunde der Stoïcijnen,) 1783; 
—~ 5.° Rèjlexions etc. (Be
denkingen over de Geschil 
denis der Russeti, door £e-
FJESQUE), 1783,/ .— 6,° 

, Ftrennes eto* (Nieuwjaars-
gift Aan de geestelijkheid 
van Frankrijk of uitlegging 
van een der grootste gehei
men der Kerk ,) 1786 , een 
werk, waarin de geestelijk
heid met de laaghartigste 
minachting word behandeld, 
-*"'7'.°\M'ssaisetc* (Bergstof-
kundig e proeven over de&ioa-
velmijn van Pouzzoles) naar 
hetltaliaansch van BREISUK, 
1792; — 8.o Observations 
etc, (Aanmerkingen op het 
tólregt >, voorgesteld om & 
het onderhoud, der wegen te 
voorzien) 1796 ; — 9*° Fues 
génerales etc, (Jlgemeene 
overzigten van Italië en 
Malta, in derzelver staat' 
kundige betrekkingen met de 
Fransche republiek en over 
de grenzen van Frankrijk, 
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rijk-., aan den regier Rijn 
oever,) 1797 5.— 10,9 Cam
pagne etc, (JTeldtogt van 
den generaal BONAPARTE 
in Italië) 1797, in 8,vo of 
2 dl.» in 12.0 — l l . o Z'arj! 
etc, {De kunst om zich met 
de schoone kunsten gemeen
zaam temaken,) naar Miu-
ZU, uit. het Italiaansch ver
taald, 1798, in 8.V0—12.0 
Voyageetc^Natmrensteen-
kundige reis in Cajnpanie,) 
door SCIPIO BREISIAK , uit 
het Italiaansch vertaald; —-
13.o Mémoires etc. (Fer~ 
handelingen over de begra-
venisplegtighedeh en de gra
ven) , 1801 , — li.oJEssai 
etc, [Proeve over de geselde» 
denis der bouwkunde, voor» 
afgegaan door aanmerking 
gen over het schoonet den 
smaak en de schoone kun
sten) , uittreksels en vert. van 
MuizM 's Gravenhage, .1819 
3 dl.» in 8.vo Eindelijk 
liet hij tot 25 exemplaren 
drukken Navolgingen van 
MARTIALES, Hij heeft ook 
medegewerkt aan de Kunst 
om de dagteekemngen te ver
effenen t aan het aardrijks-
en geschiedkundig woorden
boek van Britanni'è aan de 
Encijclopedie enz. LALAN-
DE had hem in zijn FFoor-' 
denloek der godverzakers 
geplaatst, en hij was deze 
eer wel waardig, POMMEREUJJ 
speelde eene groole rol in 
de organisatie '7an de eere-

dienst der theophilantropen, 

POMPADOüR (JOANNA) A N « 
TOINBTTE POISSON markgravin 
DE), was de dochter van een 
pachter van la Ferté'Sous-
Jouarrè', of volgens anderen 
van een' vleeschBouw.er der 
Invaliden, die van ontrouw be
schuldigd , veroordeeld werd, 
en genoodzaakt was de vlugt 
te nemen, In 1722.geboren 't 
ontving zij van hare moeder 
eene' zorgvuldige opvoeding, 
zij werd uitgehuwd aan LE 
MORMAND D'lxiotEs, toen zij 
bij LODEWIJK XY, in de 
gunst van mevrouw DE CHA* 
TEADRO0X opvolgde. Zij werd 
in 1745, tot markgravin van 
Pompadóur verheven en ge
noot eenen grooten" invloed. 
Zij overleed in , 1764, in den 
ouderdom van 44 jaren, na 
haar gezag twintig jaren te 
hebben zien duren. Men 
heeft na haren dood, hare 
Gedenkschriften , in 2 dl,n 

in 8.T° in het licht gegeven , 
Luik, 1765. In dit boek 
heeft men haar'als de scheids-» 
vrouw van oorlog en vrede 
en als de drijfveer van on
genade of gunst der minis-* 

. ters of veldheeren beschouwd* 
Het is buiten twijfel, dat zij 
pp dat alles eenen grooten 
invloed had. Maar deze ge
denkschriften zijn verdacht* 
De Mémoires Historiques 
etc. (Geschiedkundige Ge
denkschriften en bijzonder-



76 P O M, 

heden van het hof van Frank
rijk , gedurende vle gunst 
van de Markgravin DE PÓM* 
PADOJJR , een werk gevon
den in de portefeuille van JDJE 
MARECBALE D'ESTRÊES), 
Parijs, 1802, inS.vo/door 
SOUIAYIE in het licht gege
ven , schijnen uit eéne ge
loofwaardiger bron te zijn 
getrokken. Brieven,, drie 
Vlugschriften, in 8.vo, Teel 
beter dan hare Gedenkschrif
ten geschreven, maar die even 
zoo min van haar zijn als 
dit laatste werk. , De schrij
ver der Brieven heeft haar 
vrij nataurlp afgeschilderd. 
Men ziet haar zich vervelen 
en. ongelukkig te midden der • 
grootheid. Zie CREBILLON 
(C&AUDIÜS PRÓSPERTIUS JOLT 
DE) A, A. BARBIER , Woor
denboek der namelooze schrij
vers, 2 > uitgave, schrijft 
deze Brieven aan de BARBÉ 
MARBOIS toe. CRAWORD 
heeft in Het licht gegeven : 
Het Dagverhaal eener ka* 

'memer (mevrouw DU HAÜS-
SET) van mevrouw de Mark
gravin DE POMPADOÜR , in 
.zijne Geschied- en Letter-
kundige Mengelingen, Pa-
njs 1809, irU.to Dit Dag
verhaal is in de verzameling 
der Gedenkschriften over de 
Omwenteling, bij de gebroe
ders BAÜDOÜIN herdrukt. Men 
vmdt in hetzelve velebijzon-
aerheden over deze gunste
linge en over het huisselij-

I ke leven van LODEWJJK XV. 
j CR4TVTÜRD t bezat het oor

spronkelijke handschrift van 
SENAC DE MEITHAN , die het 
zelf aan eenen vriend van 
den markgraaf DE MARIGHY 
te danken had. 

POMPEI (graaf ALEXANDER) , 
een bouwkundige, in Januarij 
1706, te Ferona geboren, 
studeerde te Napels bij de 
Jesuiten : nadat hij in zijne 
geboorteplaats teruggekomen 
was, wijdde hij zich geheel 
en al aan de bouwkunde toe, 
waarin hij vele begaafdheden 
aan den dag legde. Verschei
dene paleizen, welke Ferowt 
versieren, werden onder zijne 
leiding en zijn opzigt daar-
gesteld, men merkt in het
zelve de grondregels op van 
den smaak met die der kunst 
verbonden. POMPEI overleed 
in 1772. Hij heeft nagelaten: 
Licinque ordini delV archi-
tettura civile di M. San Mi-
cheli descritti e pübblicaU) 
Ferona, 1755, in fol. 

" POMPEI (HIERONJ-MDS), 
van dezelfde familie als de 
voorgaande, een edelman van 
Ferona, alwaar hij den 18 
April 1731 werd geboren, 
wijdde zich gelijktijdig aan 
verschillende studiën toe, en 
werd in korten tijd een der 5 
geleerdste mannen van Halte' ; 
Als redenaar, wijsgeer,god
geleerde en dichter, verwierf 
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hij grooten roem. Hij beoe
fende nogtans meer in het 
bijzonder de dichtkunde , en 
overleed den 4Februari) 1788. 
Men noemt van hem de vol
gende werken: 1.° Canzoni 
pasiorali con alcuni Idilli 
di • Teocrilo e di Mosco, 
tradoiti, in verst Italiani, 
Verona, 1764 , in8 . v o , aan 
den kardinaal ALBANI opge
dragen. — 2.Ó Nuove (Jan- ' 
aoni pasiorali, ódesonetii 
traduzzioni enz., Verona , 
1779.,— 3.° De Levensbe
schrijvingen der beroemde 
•mannen van PLÜTARCHUS , 
in het Italiaansch vertaald, 
Verona, ' .1772, 4 dl.» in 
' 4 > , .Napels, 1784. — 4.° 
Jpèrnesira , een treurspel, 
1767."— 5.o CJLLIBSOE , 
een treurspel, 1769, enz. 
Het Leven van POMPEI is in 
het Latijn beschreven, door 
pater FONTANA, Ferona, 
1790, en in het S.de dée'l van 
de Vitce ïtalorum van FA-
BRONI opgenomen. Zijne Lof
rede in hét Italiaansch , door 
H. PINDEMONTE, komt voor 
in het Dagblad van Pisa, 
7> deel, bladz. 272i 

' POMPEJA , derde Vrouw van 
-JOLIDS G<ESAR, dochter van 
# . POMPEJÜS, werd na den 
dood van CORNEHA, aandien 
held uitgehuwd; maar zij 
werd kort daarna door haren 
echtgenoot verstooten. Hij 
hield haar verdacht dat zij 

met CLAÜKIÜS gemeenschap 
had gehad , die heimelijk ge
durende de openbare pleg-
tigheden van het feest der 
Goede Godin, in vrouwen 
gewaad vermomd binnen ge
slopen was. Men wilde C^SAR 
bewegen tegen haar te getui
gen ; hij weigerde zulks, zeg
gende; dat hij haar niét 
schuldig oordeelde ; intus-
schen liet hij haar door eene 
ongerijmdheid, die duistere 
tijden waardig, verwijderen, 
onder het belagchelijke voor> 
wendsel, dat de vrouw van 
CMSAR {de ontuchtigste der 
Romeinen) niet enkel van 
misdaad, maar zelfs van 
verdenking moest vrij zijn, 

PoMPEiANüsi Zie LOCIUÜS. 

POMPEJO LEONIS, een be
roemde Italiaans.che beeld
houwer , werd in 1538 ge
boren, en nadat hij in Ita
lië vermaard was geworden, 
kwam hij in Spanje, wer-
waarts PHIUPPDS II hem be
riep. POMPEJO versierde het 
hoogaltaar van de kerk van 
het Escuriaal met vijftien 
beelden, en met een kruis
beeld', welke de bewondering 
van alle kenners tot zich trek
ken ; dit 'zijn zijne schoonste 
werken. Hij overleed in 1605. 

POMPEJÜS de Groolé(GjiMVS 
POMPEIDS MAGJÏÜS) , zoon van 
POMPEJÜS STRABO en van Lu-
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- ciJiÏA }5 uit eene adellijke fa
milie, werd in het jaar 106; 
vóór J . O., hetzelfde^ jaar 
als CICEBQ , geboren." Hij 
leerde het krijgsbedrijf onder-
zijnen vader, een der be
kwaamste yeldheeren van zij
nen tijd. In den ouderdom 
van- 23 jaren ligtte hij op 
eigen gezag drie legioenen , 
Welke hij naar Sylla voerde. 
Drie jaren daarna, heroverde 
hij Sicilië en Afrika op de 
vögelvrijverklaarden, en ver
diende de eerbewijzen van 
dèn zegetogt, in het jaar 81 
vóór J, Cl. Ha den dood 
van SYUA -, noodzaakte hij 
Jf^rmos, Rome te verlaten, 
en bragt den oorlog in Spanje 
tégen SERTORIÜS over. Nadat 
deze oorlog gelukkiglijk ge
ëindigd was, zegevierde hij 
ten tweedemale, in hel jaar 
73 vóór J, CV, terwijl hij 
nog slechts een eenvoudig 
Romeinsch ridder was. PoiH' 
PEJÜS werd eenige dagen 
daarna tot consul verkozen. 
Hij herstelde gedurende zijn 
consulaat, de magt der tri
bunen, roeide de zeeroövers 
uit, behaalde groote voordee-
len.. 'pp TIQRANES en MIIHRI-
DAtEs, drong door zijne slagt-
offers'.',- in Medië, Albanië 
en Jberi'ê door, onderwierp 
de Colchen, de Acheërs en 
de Joden, en keerde met 
J*eer magt en grootheid naar 
•Italië terug, dan de Romei
nen , noch hij zelf- zouden 

hebben durven hopeD* JFa 
gijpe troepen, afgedankt te 
hebben, kwam hij in Jiome 
als een ambteloos man en 
eenvoudig burger terug. Deze 
zedighejdf, na de overwin
ning , deed hem alle harten 
winnen. Hij zegepraalde ge
durende drie dagen met eene 
pracht, die hem minder dan' 
de toejuichingen des volta 
streelde, 'Zijn mem berok
kende hem vijanden en benjj-
ders, Om dezelve aftewen
den, vereenigde hij zich met 
•Cjussos en CJISAR. Alle drie 
zwoeren elkander onderling 
bij te staan. JüWA, de dochter 
van CLESAR , met welke PoH?B-
JÜS huwde, was de band dezer 
vereeniging. Deze twee groo
te -mannen door het bloed 
en de staatkunde met elkan
der vereenigd en door CRASSÜS 
ondersteund, maakten datgene 
uit, wat de geschiedschrijvers i 
het eerste triumviraat Q' 
driemanschap noemen, >i 
het jaar 60 vóór J , 0. D& 
was het eerste tijdstip van 
de vernietiging desgezagsder 
consuls en des volks, welke 
weldra onder een gezag bukte, 
dat de genie , het vertrouwen 
en de rijkdommen onwankel
baar maakte. CATO, zag de-
zen slag toebrengen en kon 
denzehennietafwendeB. ff~V 
hebben meesters, riep hij uit: 
Mn het is met de republiek 
gedaan! NadatPoMPJBjDSmet 

I CRASSÜS tot consul verko-
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zen was, wilde men het 
pisetorschap aan CATO geven, 
om hun gezag in evenwigt 
te houden, maar POMPEJÜS 
beweerde, dat er teekens aan 
den hemel warea verschenen, 
die hem beletteden dezen post 
aan te nemen. Zijne aanma
tigingen hielden daarbij niet 
op; hij wilde alles van de 
erkentenis zijner medeburgers 
genieten. Hij had bijna de 
inkomsten der republiek ver
driedubbeld , en de grenspa
len van het rijk zoodanig uit
gebreid, dat' Klein -4%i'è, 
hetwelk vóór zijne overwin
ningen de laatste der pro
vinciën van het Romeinsche 
volk was, er toenmaals het 
middelpunt van uitmaakte. 
Intüsschen gaf zich POMPEJDS 
door een onvoorzigtig gedrag , 
in den persoon van* OJESAR , 
eenengevaarlijken mededinger 
of liever een meester. Hij 
ontdekte zulks en werkte aan 
z\jnen val. Daar de senaat 
hem tot landvoogd vmjfri-
ka 'en Spanje had benoemd, 
liet hij deze gewesten door 
zijne luitenants besturen , of
schoon de zaak zondervoor
beeld was, terwijl hij zich 
te JRome bezig hield , de toe-, 
genegenheid des volks, door 
spelen en schouwtooneelen te 
winnen. Hij gaf zulke prach
tige, bij gelegenheid van de 
inwijding van eenen schouw
burg welken hij had doen 
bouwen, en waarvan debouw-
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vallen nog bestaan, dat vol
gens CICERO, de pracht des 
toestels» er de vreugde ge
heel van deed verdwijnen. 
Dit tooneei, het eerste dat 
op eene duurzame wijze ge
bouwd is , was groot genoeg 
om 40,000 personen te be
vatten. In het jaar 52 vóór 
J , C. werd hij tot eenig con
sul benoemd, eene verhef
fing zonder voorbeeld, door 
CATO en, den senaat bekrach
tigd , maar welke POMPEJÜS 
met G&SAR in oneenigheid 
hragt. Zij waren sedert eeni-
gen tijd, niet meer met de
zelfde banden als voorheen 
verbonden. JULIA was over
leden , en POMPEJDS was ge
huwd met CORNE.UA., eene 
dochter van METELMJS SCIPIO, 
dien hij aan zijn consulaat 
verbond. Terwijl CÜJSAR zich 
van de republiek zocht mees
ter te maken , wilde hij te 
gelijk het bestuur over Gal-
lië behouden en het consu
laatschap verkrijgen. De se
naat vaardigde, op aanzoek 
van POMPEJÜS , een besluit 
ui t , waardoor CJESAR als een 
vijand van het vaderland moest 
beschouwd worden, iadien 
hij na drie maanden zijn le
ger niet verlaten had. Dus
danig was de eerste vijande
lijke daad tusschen deze bei
de mededingers, van roem en 
magt. POMPEJÜS, zoude het 
misschien nimmer gedaan heb
ben , indien hij de gelegen-

http://Corne.ua
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heid niet hadde gehad te er
kennen , hoezeer de meeste 
der Romeinen aan hem ge
hecht waren. Nadat hij van 
eene hopelooze ziekte hersteld 
was, smaakte hij het vermaak, 
geheel Italië, zijne herstel
ling door feesten te zien vie-
reni Deze gebeurtenis maak
te PoMPEJUs laatdunkend ,.en 
daar iemand hem gezegd had, 
dat indien CAESAR tegen Ho* 
•me optrok, men niets zag 
dat hem zou kunnen weder-
houden, antwoordde hij: 
» Op welke plaats van Italië, 
ik de aarde met mijn' voet 
trap, zullen er legioenen uit 
te voorschijn komen.1' CAESAR 
vertoonde zich weldra om 
hem te bestrijden, en de
zelfde POMPEJDS , die door 
eene enk'ele beweging met. 
den vqet legioenen moest doen 
te voorschijn komen, verwij« 
derde zich met zijne consuls 
uit Home, en sloot zich in 
Brindespp, van waar hij 
Weldra naar ' Griekenland 
overstak.' Hij had het geluk 
het Oosten in zijne belangen 
te winDen, en vormde twee 
groote legers > een land- en 
een zee-leger. GassAR ver
volgde hem ; maar POMPEJÜS 
vermeed zorgvuldiglijk > om 
tot een beslissend gevecht te 
komen. Daar zijn vijand ge
voelde dat hij hem daartoe 
njet konde noodzaken ; nam. 
hij het besluit hem inlinié'n 
op te sluiten, hetwelk hem 

n gelukte, ofschoon hij eén der
de troepen minder had. POM-
PEJÜS door den uitersten nood 
bedreigd, tast de liniën aan 
en verbreekt'dezelve. De ne
derlaag zijner vijanden was 
zoo volledig, dat men er 
niet aan t wij feit, of, indien 
hij regtstreeks op, de leger
plaats van CAESAR ware aan
getrokken, de fortuin zich 
geheel en al voor hem zou
de verklaard hebben. Deze 
laatste bekende zulks zelf, 
en zeide, terwijl hij over 
dezen dag sprak, dat de 
overwinning den vijanden 
beschoren was, indien hun 
aanvoerder, aic/i Aad weten 
te overwinnen. Er werd wel
dra een tweede slag te Phar-
salos geleverd , in het jaar 
48 vóór J. C. In dit steeds 
gedenkwaardig gevecht, nam 
de ruiterij van POMPEJDS , 'laf-
hartiglijk de vlugt. De soldaten 
ijan CAESAR vielen de leger
plaats van' den vijandelijken 
veldheer aan, die door de 
verstrooijing zijner troepen 
moedeloos geworden, de wijt 
nam naar de hoogten van waar 
hij over zee naar Égypt6 > 
tot PXÖLEMEÜS vlngtte. Deze 
vorst aan wien hij eene schuil
plaats in zijne staten verzocht, 
belastte twee zijner officieren 
hem te gemoet te gaan, en 
hem dadelijk met eenen dolk 
te doorboren. De groote, maar 
ongelukkige POMPEJDS, be
geeft zich van weinige sol-
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daten en knechten vergezeld, 
in desloep, welke hem naar 
land moest brengen. .Maar 

, oogenblikkelijk doodden hem 
ACHILLAS en SEPIIMIÜS , dit 
waren de namen der officie
ren, in het gezigt zijner 
vrouw,'die hem van uit het 
schip, waarin hij haar gelaten 
had , nastaarde. Zijn lijk bleef 
eenigen tijd zonder graf, aan 
den oever der zee liggen. Een 
zij her vrijgemaakte slaven en 
een zijner pude soldaten, ver
brandden hetzelve,' volgens 
het gebruik der .ouden', ..en' 
bedëkten zijne asch met ee» 
nen kleinen aardhoop. Zie» 
daar het graf van den groo-
ten POMPEJÜS 1 CAESAR, aan 
wie.n men zijn hoofd bragt, 
stortte tranen over zijn lot, 
en liet hem een hem waar
diger praalgraf oprigten. Maar 
men kan met reden twijfe» 
len, of deze tranen wel op-
regtzijn geweest. (ZieG/ESAR). 
Men heeft opgemerkt, dat de 
fortuin van POMPEJÜS en zij-» 
ne lange reeks van overwin
ningen eindigden, nadat hij 
den vermetelen stap had ge
daan om den tempel van Je-> 
rumlem binnen te treden, 
zich de schatten te laten tooi 
nen, en het Sancla iSanc-
iorum te doen openen. (Zie 
CRASSÜS). » De heiligheid 
des .tempels, zegt FUVIÜS 
JOSEPHÜS , werd op eene ver
regaande wijze geschonden; 

XX, DEEÜ. 

want in plaats dat tot dus
verre de ongewijden, niet 
alleen nooit den voet in het 
heiligdom hadden gezet, maar 
het zelfs nóóit gezien hadden, 
trad POMPEJÜS , er mét ver--
scheidenen van zijn gevolg bin
nen." Intusschefl weet men 
den edelmoedigen Romein 
geregtigheid doen wedecva-
ren; die schatten welke CRAS
SÜS bekoorden, beschouwde 
POBIPEJDS maar raakte niets 
aan : een voorbeeld hetwelk 
meer dgn een Christen vprst 
moet doen blozen, die dQQr 
eene goddelooze wijsbegeerte, 
in plunderaars der heilige 
plaatsen zijn herschapen. In
dien hij waardig was in het 
punt van dapperheid, met 
GassAR in tweestrijd te tre
den , was hij altijd boven 
hem verheven, in de zuiver
heid van zeden en de gema
tigdheid van gevoelens. CAE
SAR wilde meester der wereld, 
en POMPEJÜS , slechts de eer
ste burger derzelve zijn. Hij 
was een standvastige vriend , 
een gematigde vijand, een 
vreedzame burger, zoo lang 
hij geen'mededinger vreesde. 
Zijnhuisselijk leven levert vele 
trekken op , den wijzen mant 
waardig. Nadatzijn geneesheer 
hem bevolen had, in eene ziek
te lijsters te eten., kwamen zij
ne knechten hem boodschap
pen, dat men in den zomer de
zen vogel nergens anders dan 
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bij LDCÜIMJS ,kon vinden, 
die dezelve vet voerde. POM
PEJUS wilde niet, dat men 
hem er om ging vragen , en 
zeide aan zijnen, geneesheer: 
» Hoe 1 POMPEJUS, *ou dan 
een man des doods zijn, in
dien LüCü££.uS geen door ver
wijfdheid en ontucht bedor
ven gedrogt was ?" Hij beval 
te gelijkertijd dat men hem 
een ander gevogelte zou toe
dienen, dat niet zoo moege
lijk te vinden was. SAH-US-
TWS heeft hem op eene ge
strenge wijze, in deze korte 
zinspreuk beoordeeld: Oris 
probi, animo inverecundo. 
Het is ongetwijfeld wel mo
gelijk1 dat de woorden en de 
niteriijke schijn van POMPE
JUS niet altijd met zijn hart 
overeenstemden, en dat hij 
de deugd niet genoeg heeft 
bemind, om haar in het ge
heim Je offeren; maar het 
zoude moeijelijk zijn een' dier 
oude helden te vinden, welke 
haar aldus geofferd heeft. 
CrcERo spreekt er met meer 
regtvaardigheid over, in de 
schoone redevoering Pro lege 
Manilia* MOHNE heeft de 
Geschiedenis van den groo-
ten POMPEJUS in het licht 
gegeven, Parijs, 1777, 2 
dl.» in 12.m° 

PöMPEJts (CNEJÜS en SEX-
ÏÜS), zonen van den voorgaan
de, hadden een magtig leger 
op de been gebragt, toen hun 

doorluchtige vader hun ont
viel, «Fuiiüs C.&SAR vervolg- ' 
de hen in Spanje, en ver
sloeg hen in den slag van 
Murcia, in het jaar 45 vóór 
J . C. CNEJCS sneuvelde in 
denzelven. SEXTOS zijn jongere 
broeder „ maakte zich mees
ter van Sicilië, alwaar zijne 
heerschappij van korten duur > 
was. Hij verloor in een groot 
zeegevecht de magtige vloot, 
waarvan hij de bezitterwas, 
en werd 'door OCTAVIDS en • 
LEPIDÜS geheel en al versla
gen. Hij kwam injzïè slechts 
met zeven schepen, hij die 
er te voren tot 350 had ge-, ; 
had. De ónmagt, waarin hij ' 
zich bevond, om den oorlog j 
vol te houden, noodzaakte hein ! 
zich naar Armenië te bege- ! 
yen, alwaar ANTOJTIÜS hem, 
in het jaar 35 vóór J. C« 
liet dooden. } 

POMPEJUS. --- Zie TROGÜS. I 

*PóMPIERRES(Wn.I.EMX.A- , 
VERÏTJS LABBET D E ) , den 3 
Mei 1751, te Besangon gö" \ 
boren, begaf zich, in 1768 
in dienst en werd vóór de > 
onwenteling luitenant van de 
artillerie in het regiment van 
Grenoble. Hij omhelsde de 
reyolutionnaire grondbeginse
len, werd in 1793, distrikts 
administrateur, en naden 18 >. 
brumaire, prefectuur-raad van 
het ^'«Meidepartement, het
welk hem in 1813 tot 'H 
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van Hét weigerende ligchaam 
benoemde. Den 29 Augustus 
1814, verzette zich LABBAY 
DE , POMPIERRES met kracht 
tegen verschillende artikelen 
van het wetsontwerp over-het 
budget,. Den volgenden dag 
verklaarde hij dat de bere
keningen van het achterstal
lige zeer gebrekkig waren , 
voornamelijk in dalgene wat 
de vier-en-vijflig millioenen 
betrof, welke men aan Mol' 
land verschuldigd was. Den 
31 October sprak hij over het 
ontwerp van schadeloosstel
ling aan de uitgewekenen, 
wegens hunne niet verkochte 
goederen , en beweerde dat 
de talrijke .verbeteringen, 
welke in hetzelve voorgesteld 
waren, de onmogelijkheid be
wezen om in al de gevallen 
te voorzien, en over het lot 
van zoo vele familien uitspraak 
te doen. Hij stelde diensvol-
gens voor, zich ten dien op» 
zigte op den koning te ver
laten , door een enkel artikel, 
aldus vervat. ». Al de onroe
rende goederen, door de wet
ten op de uitgewekenen ver
beurd verklaard, of waarover 
niet door acten van hetgou^ 
vernement beschikt is , zul
len in handen van Z. M. wor
den gesteld, welke verzocht 
wordt daarvan zoodanige uit
deeling te doen ah zij bet 
geschiktst zal oordeelen voor 
diegenen, welke hunne for-
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tuin verloren'hebben door 
zich aan zijne dienst toe te 
wijden." Den 21 November 

•randde hij het stelsel.van vol
strekt verbod aan, hetwelk 
in het wetsontwerp,over de 
douanen was vervat, en stelde 
eenige verbeteringen tën'vomS 
deële van den landbouw voor; 
Den 3 December sprak hij 
over de vrijstelling der haven 
van Marseille. In Junij 1815 
door het ^s«e*departement 
tot lid der kamer van ver
tegenwoordiging, benoemd, 
nam LABBET DE POMPIERRES 
het stilzwijgen in acht, en> 
bij de-ontbinding dezer ka
mer, keerde hij tot het pri
vaat leven terug tot in 1821, 
in welk jaar hij tot lid van 
de kamer der afgevaardigden 
werd benoemd. Hij 'heeft in 
deze vergadering tot aan zij
nen dood zitting gehad en 
aanhoudend eene' systemati
sche oppositie tegen al de 
handelingen: van het gouver
nement aan den dag gelegd. 
LABBEr DE POMPIERRES was 
ridder der reunie onder, het >' 
keizerlijk bestuur , en bij de 
restauratie bekwam hij den 
titel van ridder van den hei-
ligem LODEWIJK en van het 
legioen van eer. Hij is den 
14.e Mei 1831 te Parijs over
leden en heeft nagelaten : l.o 
Jcte etc. (Beschuldigings 
acte tegen het oude minis
terie) Parijs, 1828,.in 32.*»° 

f 2 
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Hetzelfde geschrift onder de
zen titel. Le ministère etc, 
(Het ministerie FILLÈLÈ. in 
beschuldiging gesteld voor 
de kamer der afgevaardigd 
den), 'Parijs , 1828, in 8J° 
2.° Nouvelle etc. — (Nieuwe 
beschuldiging van het ex-mi-
nisteriefi'^LLÈLE,) Parijs, 
1829, in 8.vo Terscheidene 
redevoeringen van dezen af
gevaardigde, sedert 1821 in 
in de kamer uitgesproken, 
zijn gedrukt. 

POMPIGNAN (JOANNIS GE-
ORGES DE) - ~ Zie FfiANC(LE) 
DE PoMPIGUAN. 

POMPONAZZI (PETRUS), in het 
Latijn POMPONATIÜS, in de stad 
Mantua den 16 September 
1462 geboren,, was zoo klein 
van gestalte, dat hij bijna 
voor een dwerg kon door-> 
gaan. Maar de natuur had 
dit gebrek hersteld, door hem 
veel geest te schenken. Hij 
onderwees de wijsbegeerte te 
Padua en in verscheiden an
dere steden van Italië met 
eenen buitengewonen roem. 
Zijn wérk U e iwmortalitaie 
animai in 1534 in 12.mo, in 
hetwelk hij beweert dat ARIS-
TOTEtES niet aan de onster
felijkheid der ziel geloofde 
en dat mèn dezelve enkel door 
de heilige Schrift en door het 
gezag der Kerk kan bewijzen, 
werd heviglijk aangerand. De 
eerste bewering kon waar zijn, 
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en men begrijpt dat het ge« ; 
zag van den Griekschen pe- "' 
dagoog in dit stuk weinig af
doet. (Zie ORÉGIOS ;) naaar 
de tweede is gevaarlijk en 
Yalsch, want indien elke an
dere wijsgeerige proef in dit 
leerstelsel te kort schiet, zou
den de zedekundige begrip- -
pen het onuitwischbare denk- , > 
beeld van deugd en ondeugd ', 
er een volledig bewijs van 
uitmaken. Intusschen trachtte . 
de kardinaal BEMBO, welken 
men tot scheidsman in deze 
zaak koos, er èene gunstige 
wending aan te geven, en 
POMPONAZZI verkreeg opnienV 
verlof zijn wérk in het licht 
te geven. Hij vond alstoen 
verdedigers., maar er bleven 
hem nog vele tegenstrevers 
over. - THEOPHILTJS RAYNAW 
beweert dat zijn werk over 
dè onsterfelijkheid der 7>iA \ 
"door de Venetianen tenvure 
werd gedoemd, en dat het- i 
zelve door zijn eigen vader 
werd afgekeurd. Het* vijfde 
concilie van, Ëaieranen ver
oordeelde hetzelve. Het schijnt 
dat "POMPONAZZI , niet te vre-
den met de natuurlfjke be- ' 
wijzen eener waarheid te ver
werpen , die even zoo ver
troostend als volkomen naar 
de menschelijke denkbeelden 
berekend was, nog eene soort 
van strijdigheid wilde daar- , 
stellen, tusschen het geloof 
en dereden, twee zaken, die 
in eenen goeden geest, steeds 
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overeenkomen. Een protes-
tantsch .schrijver heeft later 
deze dwaling hernieuwd (Zie 
HOFMAN-DANIEL.) Zijn boek 
over dé Betooveringen maakte 
niet minder gerucht. Men 
stelde hetzelve op den index. 
De schrijver wil er in bewij
zen , dat hétgene wat men 

• van de tooverij en zwarte 
kunst zegt /geenszins aan den 
duivel moet worden toege
schreven, (Zie BODIN, BROWN, 
DELRIO , MAFFEÏ - SeiPio - , 
HAAN, MÈAD, SPÉ). Maar ter
wijl hij de tooverij bestrijdt, 
geeft hij eene bijzondere magt 
aan de sterren ; hij schrijft aan 
dezelve al de wonderdadige 
.uitwerkselen toe, en doet de 
wetten en de godsdienst van 
dezelve afhangen. Dusdanig 
is de ongerijmdheid van deh 
menschelijken geest, welke 
aan zich zelven is overgela
ten , dat terwijl dezelve er
kende waarheden verwerpt, 
hij dezelve door de vruchten 
van eene onrustige en ver
dwaalde verbeeldingskracht 
doet vervangen. Men wil dat 
POMPONAZZI, in 1525 in den 
ouderdom van drie-en-zestig 
jaren is overleden. Zijn dood 
werd veroorzaakt door eene 
belemmerde, waterlozing. Hij 
had zich dit grafschrift ver
vaardigd, hetwelk zijnen wan-
.kelbaren, zonderlingen en, 
eigenzinnigen geest genoeg
zaam te kennen geeft j jffic 

• F 

sepuïtusjuceo quare? nescio 
nee £Ï scis , uut nescis , CM-
ro. Si vales, bene est: vt* 
vens valuiè Fortasse nunc 
valeo; si, uut non, dicere 
nequeo. Ofschoon eene me
nigte Catholijke en protes-
tantsche schrijvers hem van 
ongeloof beschuldigd hebben, ' 
verzekert nien, dat zijn uit
einde zeer christelijk was, 
want zijne ongeloovïghéid 
was, even als bij vele ande
ren , meer in zijnen mond 
en in zijne pen, dan wel in „• 
zijnen geest. De wijsgeerige 
werken van POMPONAZZI, wer
den in 1625 te Venetië in 
fol. gezamenlijk, onder de-
tea titel in het licht gegeven, 
PETRI POMPOKATU opera 
omnia pMlosophiea. Deze 
uitgave is zeldzaam. 

POMPONE, —• Zie ARNAOLD 
(SIMON). 

POMPONIÜS ATTICÜS. — Zie 
ATTICUS, 

4 

POMPONIÜSMEIA",een aard
rijkskundige »van Mellaria, 
in het koningrijk Grenada 
is dè schrijver van eene aard
rijksbeschrijving getiteld \JDe 
situ orbis••', in drie boe
ken. Dit werk is naauwkeu-
rig en methodisch. De schrij
ver heeft het door verschei
dene geschiedkundige trekken 
aangenaam weten te maken. 

3 
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-Verscheiden geleerden, onder 
anderen Vossiüs en GRONO-
VIUS , hebben hetzelve met 
aanteekeningen verrijkt. De 
eerste uitgave is van 1471 
in 4. t0 De beste zijn djevan 
leijden, 1646 in 12. m 0 ; van 
GRONOVIÜS; 1722,' in 8.™, 
welke zich bij de uitgave 
cum notis variorum aan
sluit. Men beeft er nog eene 
van Leijden 1748, 2 dl.Mn 
8J° en eene van 1761 in 
4.t0.Deze aardrijksbeschrijver 
bloeide in de eerste eeuw der 
Kerk. 

POMPONIUS LAETCS ( JÜ-
XIDS) ten onregte PETRUS VAN, 
KALABRië genaamd , werd in 
1425, te Amendolara, in 
Opper - Kalabriè geboren. 
Hij kwam reeds vroegtijdig 
te Rome, alwaar zijne talen
ten hem deden onderschei" 
den, maar daar hij beschul
digd werd, van met andere 
geleerden in eene zamenzwe-
ring tegen Paus PADLijsIIte 
zijn getreden, begaf hij»zich 
n?ar Fenetïè, Na den dood 
des Opperpriesters, kwam hij 
in Rome terug. Hij had in. 
deze stad een aantal leerlin
gen , en zijne lessen werden 
zoodanig bezocht, dat dezel
ve bij het krieken vanden 
dag begonnen; men kwam dik
wijls te middernacht om eene 
plaats te bekomen. Srxïüs 
IV cnJhwocENMDS VIH stel
den zijne talenten op prijs. 

Intusschen beschuldigde men 
hem, van als een. van god
deloosheid en ongodisterij 
verdachte wijsgeer te leven. 
Hij 'was vol geestdrift voor 
het oude Rome. Hij las slechts 
de schrijvers, die zich door 
het' zuiverste Latijn onder
scheidden , terwijl hij daH. 
Schrift.en de kerkvaders ver- ) 
achtte. Hij vierde.het feest 
van de stichting van Rome, 
en had voor RoMütus altaren 
opgerigt. In zijnen vurigen i 
ijver voor het heidendom, j 
zeide hij dat de christelijke i 
Godsdienst i: slechts voor de 
barbaren gesehikt was. Dat , ;• 
was waar, zegt een schrij- j 
ver, » in den zin dat zij al { 
de barbaren der wereld heeft \ 
onderwezen, aan hare wet- f 
ten onderworpen, en door I 
hare zachte zeden, en de 
vertroostingen desgelbofs ge« j 
lukkig gemaakt heeft." Na
dat het licht der genade de 
duisternis van zijne • wijsbe
geerte had verdreven, over* \ 
leed hij christelijk in 1495 j 
in den onderdom van zeven- j 
tig jaren, in het gasthuis, j 
waarin hij wegens zijne be- j 
hoefte in zijne laatste ziekte 
was gebragt. Men geeft hem i 
Ook den naam van JÜLIÜS PoM-
PONTOS SABINUS , en van PoM-
PiJfüsFoRXOTATDS. Men heeft 
van hem: l k o | ; e n e Behioftè ) 
levensbeschrijving der C&" 
SARS van den dood van GoR-

MANCS to t JüSTINIANüS IH > 
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1588infol.—2.»eenboek De 
exortu Mahümedis, in eene 
verzameling over dit onder
werp, Bazel, 1533, in fol. 
eene andere qver de Romein-
sche overheidspersonen, in 
4,to __ 3.o j?e sacerdotiis 
de legiSus, adM.Pantaga-
thum, in 4. t0 — 4.° De Ro
mance urbis velustate, Rome, 
1515, in 4.t° —' 5.o Filet 
statii poetce et patris ejus; 
— 6.° De arte grammatica , 
Venetië 1484, in 4. toj — 

.7.° Uitgaven van SAIVUSTICS 
van PÜINIUS den jonge, en 
van eenige geschriften van CI
CERO ; — 8é°Commentariën 
op QDINTIMANOS CoLUMEjaA 
YIRGIUDS enz. S'ABEMJOS , 
zijn leerling, heeft zijn Ze
ven beschreven. 

PONA (JOANNES B A P Ï I S T A ) , 
in 1588 te Ferona, zijne 
geboorteplaats, in den bloei 
zijner jaren, overleden, is 
de schrijver, van een critisch 
werk »hetwelk ten titel voert: 
1.° Diatrihe de rebus phi-
losophicis, 1590 ; ~ 2.° van 
Latijnsche Dichtstukken, van 
een herderszang getiteld il 
Terrino enz. — Men moet 
hem niet verwarren met Jo-
ANNES PONA, zijn' broeder, 
een bekwaam kruidkenner 
en apotheker te Ferona, van 
wien men heeft: l.o Plantce 
cfuoe in Baldo monte et in 
via a Ferona adbaldumre-

F 

perïuntur , Ferona, 1595 , 
in 4. t 0 en in de" Historia 
rariorum stirpium, van 
KAREÜ DE L'ECXUSE, Ant
werpen, 1601 , in fol. Dit 
werk is in het Italiaansch ver
taald, en onder den titel van 
Monte Baldo descrittoin het 
licht verschenen, Feneti'ê, 
1617 , in 4.*° Del vero bal-
samo degli antichi, Fene
ti'ê, 1623, in 4.*° 

PONA (FRANCISCÜS), in 1594 
te Ferona geboren , oefende 
aldaar de geneeskunde uit, en 

. overleed in 1652. Men heeft 
van hem : 1,° Medecinw ani-
ma sive rationalis epilome, 
enz. 1629, in 4.*°— 2.o La 
lucerna di JEureta Misos-
colo, 1627 in 4.*° Dit is eene 
zamenspraak, welke hij met 
zijne lamp voert, die vol
gens de grondregels der aan
hangers van PriHAGORAS, met 
eene ziel begaafd was, welke 
reeds in verscheidene ligcha-
men gezeteld tfas geweest. — 
3-o Saturnalia 1632, in 8j° 
— 4.o VOrmondo, 1635, 
in 4. to, dit' is een roman : 
5.° La Messalina, in 4. t 0 

een andere romnn ; — 6.° 
Treur- en tooneeldichten; ~ 
7.o La Galeria delle donne 
celebri, 1641 , in 12.™° — 
8.° PAdamo, poema, 1664, 
in 16.°; — 9.° Della con-
traria f oma di due begli 

I occhi in 4.to enz. 
4 ' 
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' * PONCB of PONZE (PETRUS 
DE) , een bentedictijaer mon
nik, te Ona in Spanje, in 
1520 in Valladolid geboren , 

, is de eerst bekende uitvinder-
van de kunst om de doofstom
men te onderrigten en te doen 
spreken, Ziehier bij welke 
gelegenheid hij op het denk
beeld kwam om zich met 
desse zorg bezig te houden. 
Een zekere GASJPARD BURGOS 
Ion , wijl hij doofstom was, 
sleöhts als leke-broer in een 
klooster worden opgenomen. 
PETRUS PONCE belastte zich 
hem té onderrigten , en vond 
het geheim uit hem te dóen 
spreken/waardoor hij té biecht 
fconde gaan,en, volgens de 
getuigenis van AMBROSIÜS MO-
RALEs (Beschrijving van 
Spanje blz. 5 8 , ) , werd hij 
bekwaam in de letteren, en 
schreef onderscheidene wer
ken. Dezelfde geschiedschrij
ver MORAI.ES beweert dat Potf-
cE de twee broeders en eene 
zuster van den conestabel, als
mede eenen zoon van den op*, 
perregter van jfagon, welke 
alle vier doofstom geboren 
waren , onderwezen had",en 
hij zegt dat deze kweekelin- ! 
^en niet slechts zeer wel J 
eenen brief of iets anders ; 
schreven, maar dat zij zelfs j 
oveftuid óp de'vragen ant- j 
Woordden, welke hun onder-
Wijder hun door teekenen of ! 
schnftelijk deed. Ook voegt i 
MORAWs er bij, die zegt ge- 'j 

tuigen van de zaak te zijn 
geweest, dat deze klooster
ling de kunst, om doofstom
men te onderrigten tot der-
zelver volmaaktheid heeft ge-
bragt. Overigens zijn wij met 
geene bijzonderheden, zijner . 
leerwijze bekend, dan dat hij 
volgens VAM.ES eerst de tee
kenen van het alphabet voor
schreef, er de uitspraak door 
de beweging der lippen en 
der tong van aanduidde, en 
na woorden gevormd te heb
ben , liet hij zijne leerlingen 
de voorwerpen zien, welke • 
zij uitdrukten. Zijne opvol- | 
gers hebben hem enkel de j 
overtuiging te danken, dat ; 
men aan de doofstommen, 
talen, letteren en weten
schappen kan leerert. Want 
•pater PONCE onderwees,naar 
men zegt, dit alles aan zijne 
leerlingen (Zie SICARD). Pater 
PÖNCE is in 1584 overleden, 
zonder iets over de wijze 
geschreven te hebben, om 
doofstommen te onderwij
zen. JOANNÈS PAULUS BON
MET is de eerste,- die een 
werk over dit, onderwerp in 
het licht heeft gegeven, ge
titeld : Reduccion de las Ie-
tras yarie para ensenar a 
hablar los mudos; 1620 in 
4.l° Men kan over het ge
schil , hetwelk in latere tij
den over het vraagstuk van 
den voorrang der uitvinding 
ontstaan is, het vierde deel 
der Cartas eruditas y c«* 

http://Morai.es
http://Vam.es
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riosas van pater FEIJOO » en 
de Verhandeling van , pater 
ANDRÉS Dell'origine e dell 
e vieende dell' arte dHnseg-
nar a parlarè ai sordimu-
tit Venetië, 1793 nalezen. 

PONZE DE LAZARË, een edel
man uit het diocees van Lo-
dève in dé 12.e eeuw, was 
langen tijd , door zijne stroo-
perijen en geweldenarijen de 
geesel zij Her provincie. Door 
de genade getroffen, ham hij 
het besluit eene even zoo 
schitterende boetvaardigheid 
te plegen, als zijne misdaden 
openbaar waren geweest. Zij
ne vrouw , door zijn voorne
men bekoord, maakte hem 
de uitvoering gemakkelijk , 
door in een klooster te gaan. 
Nadat hij al zijne goederen 
en meubels verkocht, zijne 
schuldeischers en al degenen 
welke hij te kort.had gedaan, 
betaald, en buitengewone 
voorbeelden van nederig- en 

F 

boetvaardigheid aan den dag 
gelegd had, ging hij-, met 
zes d eelgenooten zijner uit
spattingen, welke hij VoorGod 

t had gewonnen , naar Sint 
Jago in Gallici'è en volbragt, 
volgens de gewoonte van dien 
tijd , verscheidene andere be
devaarten. Zij hielden zich 
vervolgens in. eene plaats op , 
Salvanes genaamd, welke 
ARNAÜI.D Dü PONT , heer der-
zelve , hem ten geschenke gaf. 
Zij bouwden aldaar hutten , 
en nadat tiet aantal leerlhv-
gen van PONCE vermeerderd 
was, omhelsden zij den re
gel van Citeaux in 1136. 
PETRUS, abt van Mazan y 
gaf hun het kleed, en ver» 
koos, JDÊMJRE, een onder 
hen, ^ot hunnen abt. PONCE 
wilde geenen anderen rang 

Bdan dien van leekebroer, en 
overleed eenigen tijd daarna 
in den geur van heiligheid. 

PONCE DE LA FOENTE (KON-
STANTIJN PONTIUS-FONTIÜS) , 
kanonik van Sevilla en doc
tor in de godgeleerdheid aan 
de faculteit dier stad, was 
de prediker van keizer KAREL 
T , maar nadat hij zich door 
de nieuwigheden van het pro-
testantismus had laten ver- ' 
blinden, werd hij afvallig en 
omhelsde deze partij, waar
van hij een der vurigste aan
hangers werd. Hij werd op 
bevel van het heilige officie 

5 

PONGE (PADLUS), een flo-
rentijnsch-beeldhouwer, on
derscheidde zich in Frank-
rijk onder de regering van 
FRANGISCDS I I , en KAREI, IX. 
Er waren veel zijner werken 
in de Celestijner-ketk van 
Parijs , welke de liefhebbers 
ïn deze kerk lokten , die niet 
meer bestaat, en waarvan de 
schoone praalgraven vernie
tigd en verstrooid zijn. 



$0 P O N * 

in hechtenis genomen, en 
ontsnapte enkel aan de straf, 

- door den dood , welken hij 
beschuldigd werd, zich zel-
ven in 1559, te hebben toe-
gebragt; zijne beeldlenis werd 
den vlammen ter prooi ge
geven. , PONCE, had in het 
Latijn, Gommentafiën over 
den Ecclesiasticus , de 
Spreuken, het Hooglied, en 
andere werken geschreven, 

PONCE BE LÉON (BASIMÜS) , 
canohisl en godgeleerde van 
Grenada, uit een e beroem
de familie, aanvaardde het 
religieuse gewaad van de or
de der kluizenaars van den 
heiligen AoGUSXiNus. Na in 
zijne studiën geschitterd te 
hebben, onderwees hij de 
godgeleerdheid en het ker
kelijke regt, te Alcala en 
te Salamanca, met veel roem. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
l.o Deconfirniatione,\nA.to 

—<:. 2.o De matritnonio, in 
lol. —. 3.o J)e impedimentis, 
malrimonii, in 4. t 0 — 4.° 
Verscheideneonderwerpen, 
ontleend uit de schoolsche en 
leerstellige godgeleerdheid, 
in het Latijn, een werk vol 
geleerdheid enz. Deze geleer
de en godvruchtige religieus, 
overleed in 1629 leSalaman-
ca, alwaar hij kanselier van 
de hpogeschool was geweest. 
Men heeft hem uitspraken 
verweten, welke te weinig 
gestreng waren; maarzij , 

welke hem dit verwijt gedaan 
hebben; zijn niet de gestreng-
ste in de praktijk geweest. 
Zie ESCOBAR (ANTONIÜS). 

PONCE DE LÉON (GONSALVO 
MARINO), een' schrijver van 
Sevilla, tijdgenoot van den 
voorgaande , zeer bedreven in 
de Grieksche taal, heeft in 
het Latijn de ÏWerkehvan 
TEOPHANÜS vertaald, dieaarts
bisschop van Mcéa was, en 
de Natuurkunde van den hei
ligen EPJPHANHS. Zijne ver
talingen zijn even zoo sier
lijk als getrouw. Men heeft 
nog andere werken van hem, 

. * PONCEON DE LA ROCHE' 
TIILAC (JOANNES KAREI.) , den 
15 Mei 1746, te Dismis, 
een vlek van Poitoul gebo
ren , omhelsde den geestelij
ken staat, en werd kanonik 
vanMontreuil- JBellaij, in 
Jnjóu t hij kocht eenen post 
Tan raadsheer aan de mar
meren tafel en kwam te Pa
rijs, alwaar hij zich met de 
letterkunde bezighield. Toen 
de Fransche omwenteling uit
barstte ; nam hij er de grond
beginselen van aan; en schreef 
bij de daarstelling van de con
stituerende vergadering een 
klein dagblad/hetwelk eerst 
den titel van AssembleeN&* 
iionale, en kort daarna, dien 
vqn Gourrier-Frangais voer
de. Dit blad veranderde van 
stelsel op den 10 Augustus 
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en nam den titel aan van 
Courrier Républicain, eenen 
met zijnen geest zeer strij-
digen titel, want de redac
teurs werden, als konings
gezinden , tot de ballingschap 
veroordeeld,. PoNCEHN, bragt 
nog een tweede dagblad tot 
stand , la Gazeiie Frangctise, 
waarvan FIVÉE , langen tijd 
de redacteur was. Den 26 
October 1795, werdhijdoor 
den militairen raad van de 
afdeeling van„ het Thedire' 
Frangais ten dood , veroor
deeld , wijl hij in zijn dag
blad tot den moord ,der volks
vertegenwoordigers , en de 
herstelling der koninklijke 
waardigheid had aangespoord; 
het gelukte hem zich aan de 
uitvoering van zijn vonnis te 
onttrekken, hij kwam wel
dra in Parijs terug«, en vatte 
dé redactie van zijne dag
bladen weder op , welke al
tijd tegen derepublikeinsche 
grondbeginsels gestemd wa
ren. In Januari) 1797,dien
de hij een rekwest in , aan 
den vrederegter van de wijk 
"Van het Zuxemhourg, om te 
verkrijgen dat men nasporin-
gen deed, betrekkelijk eenen 
op hem gerigten aanslag. Hij 
verklaarde, » dat, na op last 
yan den directeur BARRAS, 
in het Luxembourg ontbo
den te zijn , m e n hem het 
paleis binnen geleid, en ge
durende eenige uren opge
sloten had, dat vervolgens 

verscheidene mannen 'zich 
van. hem meester gemaakt, 
hem gebonden en allerlei be-
leedigingen hadden doen on
dergaan , door hem aan de 
tuchtiging te onderwerpen, 
welke men deri kinderen 
doet, en. hem vervolgens 
geheel met bloed bedekt tot 
in het midden der straat te
rug hadden geleid. Deze 
klagte werd door een bezoek 
in de vertrekken van BARRAS 
gevolgd ; maar PONCEMN her
kende de kamer niet, waar
in hij zeide te zijn opgeslo
ten , en zag van zijne ver
volgingen af." Op den 18 
Fructidor, werd zijn naam 
op de lijst der verbannen 
dagbladschrijvers gebragt, zij
ne drukkerij vernield, en de 
verbrijzelde voorwerpen op 
straat geworpen. PONCEUU 
had te Parijs, in het begin 
der omwenteling, eenen boek
winkel opgezet, en hij zette 
dezen handel tot na de om
wenteling van den 18 Bru-
maire voort: maar hij slaagde 
niet in denzelven en werd 
genoodzaakt in 1805, de vlugt 
te nemen, om zich aan de 
.vervolgingen zijner schuldei-
.schers te onttrekken. ïn 1811 
vestigde hij zich in een klein 
zomerverblijf te Ouarvitte, 
bij Chartres. Hij leefde af
getrokken van de wereld, 
en bragt zijnen tijd met het 
lezen der Grieksche schrijvers 
door, waarin hij zijn ver-
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maak schepte, en overleed 
den 1 November 1828, in 
den ouderdom van 82 jaren. 
Men heeft van hem als schrij
ver en boekverkooper: l.o 
Biblioihèque etc, (Staatkun-
dige, kerkelijke, natuuren 
letterkundige bibliotheek van 
Frankrijk), 1781, eerste deel. 
in 4.t° — 2.o Description 
etc. (Geschiedkundige be
schrijving van Parijs en ha
re schoonste gedenkteekenen), 
2 en 3 deel in 4.*», het 
eerste deel is van BEGDILLET. 

— 3,o Conférence etc. (Ver
handelingen over de bijzon
derheden betreffende de fail
lissementen) , 1781, in 8>o 
— 4.° pjrt. etc, {De kunst 
om te zwemmen, met de 
onderrigtingen om op eene 
nuttige wij%e te baden), 
1781 , in 8.vo, _ 5.0 Sup
plément etc. {Aanhangsel tot 
de boschwachters - wetten 
van Frankrijk, voorafge
gaan van eene ontleeding 
van het bevelschrift, van 
d66ïï),va 4.to m i . _ 6 . 0 
Tableau etc. {Tafereel van 
den koophandel en de be
zittingen der Europeanen, 

- *» Azië en in Afrika, vol
gens de bedingingen van de 
wedesvoorwaarden, gelee-
hendden20JanuarijJ783), 
— 7.0 ffisioiré etc. {FFijs-
geerige geschiedenis van de 
°pkom$t, de vorderingenen 
het verval van een groot 
koningrijk, of Omwenteling 

van Taïti), 1782, 2 dl.» 
in l2.mo --8.° Tableau etc, ' 
{Staatkundig tafereel van 
het jaar J78J), in 12.»° ; 
— 9.0 Sisloire etc. (Ge- \ 
schiedenis der vaandels en \ 
standaards van de oude na-
tien), 1782, in 12.m° — 
10.° Cérémonies etc. (Gods
dienstige plegtigheden en j 
gewoonten van alle volken 
den wereld), 1783, 4 dl.» 
in fol.— l l .o Superstitions 
etc. (Oostersche bijgelovig
heden), 1785, in fol. — 
12.p Chefs d'oeuvre etc, 
(Meesterstukken der oud', 
heid, in de schoone kunsten 
en kostbare gedenkstukken 
van de Godsdienst der Grie
ken en Romeinen , van hun» 
ne wetenschappen enz.), 
1784, 2 dl.« in fol. — 13." 
Werken>vanOriDiüs,(evcit 
vertaling van verschillende } 
schrijvers), 1798, 7 dl," in 
8.vo — j4 to Almanach etc. 
(Amerikaansche, Aziatische 
en Afrikaansche almanak), 
1783 en volgende jaren, in 
12.m° _ 15.0 Code etc. 
(Wetboek van koophandel 
te land en ter zee, of On
derhandelingen over de wet
ten, zoo oude als heden-
daagsche), i.e «itg.,1800, 
2 dl.» in 12.ma ERSCH schrijft 
hem toe:— lè.o Choixetc. 
(Keur van oude en nieuwere | 

verhalen), 1803, 5 dl.n in' 
18.MIO 
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* PONCET (PETROS of liever 
MAURITS) (*), een benedic
tijner, ran de abdij vanden 
heiligen PETRUS, Ie Melun, 
gewoonlijk Saint Per ge
naamd , was een der opróe-
rige predikers ten tijde van 
HENDRIK I I I , koning van, 
Frankrijke Hij Was te Me
lun geboren, en had het 
kloosterleven in voornoemde 
abdij dier stad omhelsd.' Hij 
had zijne godgeleerde cursus 
aan de hoogeschool van Pa
rijs volbragt, en.in die fa
culteit den doctor alen hoed 
ontvangen. Hij was met vele 
begaafdheid voor den kansel 
bedeeld, dat is te zeggen de 
begaafdheid van dien tijd, wel
ke in vele stoutmoedigheid en 
eene. gemakkelijke voordragt 
bestond. Hij v.oer met nadruk 
en hevigheid uit tegen het 
Kof van HENDRIK I I I , en 
veroorloofde zich eene vurige 
en onbetamelijke redevoering, 
bij gelegenheid van de broe
derschap der boetelingen, 
door dien vorst ingesteld en 
bij de processie van deze 

broederschap den 25 maart 
1583, den feestdag der bood
schap van MARIA, >) Om 
welke reden de koning, zon
der hem te willen spreken, 
terwijl hij zeide dat hij een 
onde gek was, hein in zijn 
rijtuig , door den wachtheb'-
benden ridder, naar zijne ab-
bij van den H. PETRUS te 
Melun Het vervoeren, zon
der hem eenig ander leed ;e 
doen, dan hem, op deze 
reis de vrees aan te jagen, 
van in de rivier te zullen 
geworpen worden (*?).'' Hij 
kwam vrij'; met eenigen tijd 
in dit klooster afgezonderd1 

te blijven. Hij werd ver
volgens pastoor van Saint' 
Pierre-des-Arcis, en was 
daardoor noch meer gema
tigd, noch minder hekel
achtig, waartoe zijne inborst 
hem medesleepte , terwijl hij 
steeds een bijtend antwoord 
gereed had (***). HÜ stierf 
aan de gevolgen van eenen 
schrik den 23 November-
1586, bij het vernemen der 
strafoefening van eenen ad-

(*) Zie het Journal des clioses mèmotalles advenues dxirant Ie 
l<>gn<} de HJBNBX 111, roi de Prance et de Pologhe, enz. deel 2. 
lldz. 203. 

(**> Voornoemd Dagblad deel I. bldz, 60. ' 
(.***]I Bij gelegenheid van de predikatie, welke PONCET inde ge van

gems bragt, wilde dé hertog van EPERNON hem zien, en zeide hem: 
» Mijnheer, onze meester, men zegt dat gij de menschen in uwe 
predikatien doet lagchen." — » Mijnheer, antwoordde PONCET , zon
der eemge ontroering, ik geloof wel dat gij weet dat ik op den • 
kansel enkel bet woord Gods Verkondig, en dat er in'mijne predika
tie geene menschen komen om te lagchen, tenzij zij boosaardig of 
godverzakend mogten zijn, en daarenboven heb ik er in mijn leven 
niet zoo velen doen lagchen, als gij er hebt doen schreijen." Vnnv-
«oemd Dagblad, l.me deel bldz. 60. 

Voor-
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vokaat FRANCISCÜS I E BRETON 
genaamd , die ten dood ver
oordeeld was, wegens een 
door, hent tegen den koning 
en het parlement vervaar- j 
digd. schimpschrift. Hij liet 
de volgende werken na: 1,° 
Livre etc. {Boekover het 
Kerkelijke Gebed met eene 
verklaring van het Gebed 
des Meeren), Parijs, 1568), 
in 8,vo — 2.° Betnontrance 
etc, (Vertoog aan den Fran-
schen adel, over het nul en 
de rust, wel/te de koning 
aan &ijn volk toebrengt, 
èn over de kunde, welke im 
hem vereischt wordt, om 
wel te regeren), Parijs, 
1572 , in 8 .v°~3.° Oraison 
etc. (Zykrede uitgesproken 
bij de Zykptegiig heden van 
IWSTACHÏÜS' BE. CoNIXANS 
Burggraaf vanJuchy), Pa~ 
rijs, 1574, in 8.v° -— 4.° 
Discours etc, (Ferhande* 
ling over den raad, aan 
PETRUS DE GONDI, bisschop 
van Parijs gegeven, -betrek-
keiijk de. voordragl, welke 
hij den godgeleerden deed, 
over de eerste vertaling van 
den bijbel in de volkstaal), 
Parijs, 1578y in 8.vo — 5.0' 
Mèditations etc, (Gemeen
zame overwegingen over de 
geschiedenis van de mensch-
wording van den Zoon Gods) 
•Rrims, in 8.vo eindelijk 6.°' 
Inslruclions etc. (Önderrig-
tingen om God lief te heb' 
ben.) Parijs , 1584 in 8.vo, 

• * PONCEX (dom MAURITS), 
een benedictijner van de con
gregatie van den heiligen 
MAÜRÜS, in 1690 te limo* 
ges uit godvruchtige ouders 
geboren; besloot zich aan 
God toe te wijden , en volgde 
het voorbeeld zijns'broeders, 

I die zich ook'in'deze maat
schappij begeven had. Na 
'zijn noviciaat in de abdij van 
Marmontiers volbragt, en 
ér den 27 Mei 1705 zij
ne gelofte afgelegd te heb
ben, werd hij aan de be-
nedictijnsche akademie, te 
Saint Florent de Saumur 
gevestigd, ter voltooijingvan 
het onderwijs; der jonge re
ligieuzen , verbonden. Hij 
wijdde zich aldaar aan de 
studie van de heilige Schrift 
en der kerkelijke oudheden 
toei, verzamelde vele bouw-
•stoffen en schreef verschei
den Verhandelingen, Eene 
enkele is door de zorg van 
dom FRAJÜCISCÜS CiiMENi, 
onder dezen titel in het licht 

.gegeven. Nouveau etc, {Nieii" 
. we inlichtingen omtrent de» 
oorsprong en het Pentatew 
cütn der Samaritanen,) P«m' 
rijs, 1760, in 8.T0 De dag
bladschrijvers van Trevoux 
hebben er met lof over ge
sproken. Dom PONCET deelde 
het werk van dom RIVET over 
de Letterkundige geschiede' 
nis van Frankrijk , van het 
jaar 1723 tot 1732. Hij was 
den schrijvers van de nieuwe 



P O N. 95 

Verhandeling over de diplo
matie, nuttig, en hét is en
kel uit de erkentenis, welke 
zij er hém voor bewezen, dat 
men zulks vernomen heeft. 
Hij is den 2December,1664 
in de abdij van Coulombs, 
diocees van Ck.ar.tres> over
leden. ' 

dat meer gematigdheid in 
het gebruik van zijnen geest, 
meer omzigtigheid om aan 
den smaak strijdigheden en 
tegenstellingen op te offeren, 
hem onze ware voorbeelden 
in dat stuk nog meer zou
den -hebben doen evenaren." 
Men beeft nog van dezen 
prelaat, eene Herderlijke 
önderrigting over de scheu
ring en eene .Redevoering 
over den smaak, om der-
zelver „kiesche denkbeelden 
en sierlijke uitdrukkingen op 
prijs gesteld. 

PONCHARD (J0MANÜS) in 
Weder-Normandye, bij de 
stad Domfront geboren , had 
de hoofddirectie over het 
Journal des Savans* Erva
ren in de studie van het 
Hébreeuwsch, het Grieksch 
en Latijn, alsook in die der 
wijsbegeerte en godgeleerd
heid, werd hij in 1701, lid van 
de akademie der opschriften 
en driejaren later verkreeg hij 
den leerstoel in het Grieksch 
aart het koninklijke kollegie. 
Hij overleed in 1705, in 
den ouderdom van 40jaren. 
Men heeft van hem: ï .° 
Discours etc. {Verhande
ling over de oudheid der 
JSgyptenaren); — 2.° eene 
andere over de milddadi'ghe-
den van het Jtomeinsche volk, 
in de gedenkschriften van de 
academie. — 3>° Histoire 
etc. {Jlgemeene geschiede* 

PONCET DE LA RlVIÈRE 
.(MATTHIAS)J bisschop van 
Troyes in 1707 te Parijs, 
geboren , in 1780 overleden, 
heeft zich door zijnen ijver, 
zijne deugden en redekun
dige talenten onderscheiden. 
Hij was aalmoezenier van 
STANISI,AÜS , koning van Po
len , en werd aan de he
vigste tegénkantigen bloot
gesteld, in een diocees waarin 
de jansenisten langen' tijd ge-
heerscht hadden. Zijne te
genkanting tegen hunne leer, 
haalde hem de verbanning 
op de,n hals, en noodzaakte 
hem, in 1758, zijn ont
slag van zijnen bisschoppe-
lyken stoel te vragen. Het 
lezen zijner Lijkreden geeft 
een hoog denkbeeld van het 
uitwerksel, hetwelk zijn woord 
moest te weeg brengen. Het 
karakter van zijne welspre
kendheid, heeft zonder van 
den eersten rang te zijn, 
eene verdienste welke hem 
-eigen is.. » Men ziet, zegt 
een criticus, door eeni^e 
stukken zijner redevoeringen, 
vol vuur, en waardigheid,! 

http://Ck.ar.tres
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nis) van de schepping der 
wereld, tot den dood van 
CLÉOPATRA, in handschrift. 

PONCHARD (JOZEF). Het is 
ten onregte, dat levensbe
schrijvers dezen naam aldus 
geschreven hebben. Zie Po-
CHARDi 

PONCHER (SlEJPHANÜs) ZOÖU 
van eenen regter (grenetier) 
bij den zout-zolder van Tours 
werd in 1446 in die stad 
geboren. Hij was eerst kano-
nik Tan Si. GATIEN en St, 

' MARTIN derzelfde stad , ver-
vervolgens in 1503 bisschop 
van Parijs. Zijne verdienste 
verwierf hem de posten van 
zegelbewaarder in 1512, van 
afgezant van Frankrijk aan 
het hof van Spanje'm 1517, 
vervolgens aan dat van En-
geland, in 1518, met den 
admiraal DE BONNIVET , en 
eindelijk het aartsbisdom 
Sens in 1519. Even zoo on
verschrokken als voorzigtig 
verdedigde hij in de, tegen-

. • woordigheid van LODEWÏJK 
XII en van de koningin, 
zijne echtgenoote , die niet 
gaarne tegengesproken werd, 
de partij der Fenetianen, 

• welke men verlaten had ;, 
maar. de vooringenomenheid 
des konings tegen deze re
publikeinen en het gezag 
der koningin behielden de 
overhand over deze wijze 
raadgevingen. PONCHER was 

even zoo achtenswaardig we- i 
gens zijn doorzigt in de f' 
verschillende zaken, als we
gens de bisschoppelijke deug- ' 
den. Hij overleed te Lyon 
in 1524, in den ouderdom 
van 78 jaren. Men heeft van 
hem Synodale Constitutiën, 
in 1514, in het licht ge» 
geven, waarin hij in een ( 
omstandig verhaal de wijze 
aanduidt om de Sacramenten 
te bedienen. 

PON CHER (FRANCISCDS), neef 
van den voorgaande, volgde 
in 1519, zijnen oom op ijl 
het bisdom van Parijs, Hij 
geraakte, in geschil met.de 
hertogin van Jngoulêtne 
moeder van koning FÉAN-
CISCÜS I , die hem te ^ t t ' 
cennes deed- opsluiten, al
waar hij in 1532, zijn le
ven eindigde, zonder dat de ^ 
misdaden, welke men he"1 

ten laste legt, ooit "bewezen 
zijn geworden. Men had hem 
eerst van Simonie beschul
digd, en vervolgens van in , 
Spanje., door. kuiperijen de 
gevangenschap van FRANCIS-
CÜS I getracht te hebben te 
verlengen, Hij heeft Corn-
nteniariën op het burger
lijke regi geschreven. 

PoNcot (HENDRIK SlMO». 
JOZEF ANSQDER DE) , een je- j 
suit in 1730, te Quiwper-
Corentin geboren, en 'n 

1783, op het kasteel Bardf 

http://met.de
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in Orléqnnais overleden, 
heeft twee werken in het 
licht gegeven, welke een zeer 
gunstig onthaal bij het pu
bliek, hebben gevonden:het 
eerste is-, de Analyse etc, 
(Ontleding der, f^erhande-
delingen over de • weldaden 
en de goedertierenheid van 
SENECA , voorafgegaan door 
de , Levensbeschrijving van 
dezen, wijsgeer), Parijs 
1776,, in 1 %.m Deze Levens
beschrijving is • vooral zeer 
wel zamengesteld, en Vol 
oordeelkundige aanmerkin
gen en diepzinnige naspo-
ringen , zelfs DIDEROT spreekt 
er met lof van in zijne Proeve 
over de regering van C&ATJ-
Dltsen NERO. Men moetin* 
tusschen bekennen, dat het 
portret; van "SENECA gevleid 
en zijne • lofrede overdreven 
is. Het andere wérk voert 
ten titel. Code de la rai* 
son. (Wetboek der reden), 

' Parijs\ 1778. Dit is eene 
verzameling.van zinspreuken., 
en bijzonderheden, geschikt 
om de zeden te-.doen - be
minnen en .eene juiste rig-
ting aan, den geest te geven. 
De schrijver heeft dezelve 
bij eene gepaste" keuze be
langwekkend gemaakt, maar 
men kin zich niet onthouden 
te wenschen dat hij een wei
nig meer or^e en zamenhang in 
de onderwerpen gèbragt had. 
Men heeft nog van,den abt 
•• XX DEEL. . 

DE PONCOL ver schillende vlug
schriften in de dagbladen opge> 
nomen, en belangrijke hand
schriften, onder anderen, eene 
vertaling van MARTIAÜIS, waar-' 
dig om gedrukt te.worden. 

PONClr DE NEÜTH.I.E (Jo-
ANNES BAPTISTA) , te Parijs 
geboren, én in 1737;, in 
den ouderdom van 39jaren", 
overleden, aanvaardde het Je-
suiten-kleed, hetvvelk hi j , 
na zich in deze orde onder
scheiden te hebben,; weder 
nederlegde» Daar hij zich op 
de wereld zonder fortuin 
bevond, beoefende hij de 
kansel-welsprekendhéid en de . 
dichtkunde. Hij behaalde tot 
zeven malen, den prijs aan 
de akademie derbloem-spelen 
.van Toulouse.' Wij. hebben 
van .hem; ook verscheidene 
andere dichtstükken meest 
al in den Jffèrctire gedrukt. 
De abt DE PONCT heeft riog 
een tooneelstuk "geschreven 
getiteld DAMOCIÉS,"Vin het 
collegie der jesuiten'" van 
Mdcon, alwaar hij onder
wijs, gaf , uitgevoerd: men 
vindt hetzelve in: de Cours 
de jSciences van pater BOJ?~ 
FIER. Van al deze verhan
delingen is de meestbekende 
de Zo/rede- op den heiligen 
IiODEWiJTK. in de; tegeöwoor- , 
dïgfyeid van de-akademie der 
wetenschappen en, .schoont* 
letteren uitgesproken* • 

<}.;.' •••• • '.;:'.. ,.-.:.y . ^ r ' ^ ' r • '• 
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POSUTOWSKI (STASiStADê 
AOGUSïüs) •*-• Zie SïANlSÏ.AtS. 

4 PoNiATöwsKi (prins J O 
ZEF), bijgenaamd de Pool-
sche BATARD , den 7 Mei 
,1763, te Warschau gebo
ren, - sproot uit eèné be-
joemde» Föolsche familie; Hij 
was de" heef van STANISIAOS , 
laatstett koning van dat land, 
en de zoon van ANDRÉAS 
PONIAXOWSKI , géneraal der 
artillerie in dienst van de 
keizerin MARIA THËRESiAi Hij 
volbragt zijne eerste wapen-
feiten in het Oostenrijksche 
leger , waarin hij spoedig ver-

*. hoogd werdi In 1787, töëtt 
•de oorlog tusschen Oosten
rijk en de Porte uitbarstte, 
was hij kolonel derTkeizerlij-
ke dragonders en veldmaar
schalk Van Jozfep II i onder 
Wiens oogefl hij bij de inne-* 
ming van Sabètea gevaarlijk 
gekwetst werd» In. 1789 in 
zijn vaderland teruggeroepen, 
en in 1792 niet het bevel over 
een tegen de Russen, die 
eeflen tweeden inval in dat 
koningrijk bewerkt hadden, 
bestemd leger belast, be
haalde prins PoïïiATöWSKi 
aanmerkelijke Voordèeleri lè 
Zieknea en lè ÜuMenkü; 
maar door de aanhoudende 
besluiteloosheid vanden zwak", 
ken SïANisiAüa gedwars
boomd, vond hij geenê ge
legenheid om zijne krijgskuni-
dige talenten te ontwikkelen. 

Men stelde,alstoeö den be* 
roemden ftoScuMKa tegen 
hem over, maar daar de prins 
in hem slechts een' verde
diger dés vaderlands zag, 
ging hij voort zijnen mede
dinger te beminnen en te 
achtètt, Waarvan hij hein bij 
Verschillende gelegenheden ' 
bewijzen gaf; PÖJÏIAÏOWSKI } 
wendde van zijnen kant alle 
pogingen aan , ottl den Rus
sen het hoofd te bieden. Hij 
vaardigde tot den koning zij* 
üènoómdrie hoofd-<officiereti 
af, ottl hem te bewegenüicji 
aan het hoofd zijner leger* 
benden te plaatsen , ten einde 
de troepen eenen nieuwen 
moed iö te boezemen j maai' \ 
hij kort er nööit in slagêö. 
Nadat hij Vernomen had, dat 
SÏANÏSIAÜS töt het bondge
nootschap 'vaüTargoiVitu W>* 
toegetreden, nam "hij, mét ) 
al dé door htinne talenten 
heroemdste ófflóiefen, zijn 
ontslag. Zijne Wapenbroeders 
boden hem vóór zijn vertrek 
eèneö gedenkpenning aan, 
Wélken, zij met zijne beeld- • j 
tenis en met het Opschrift! 
Miles. Mpataïöfi hadden 
doen slaan. Bij den opstand 
van 1794, schaarde deprinV 
zich tmdar:dé banieren van-
KosómszKo, die hem het 
bevel over eéne afdeeling gaf, 
en hij bewèés geWigtigé dien- j 
sten. Na de eindelijke .ver-
deeljng van Polen, begaf hij 
zich naar zijne landgoederen 
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en vervolgens naar fWeenèn, . 
alwaar hij al de aanbiedin
gen , .welke OATHARIJU II en 
haar zoon PADL I hem de
den , om hem voor het Rus
sische-' hof te' winnen , van 
de hand wees. De vrede van 
Tilsitt bragt den prins weder 
op het Staatkundige töoneel 
(180'8), en na de'oprigting 
van •het' hertogdom War
schau, .benoemde NAPOIEON 
PoNiATOTTSKritirt minister fran 
oorlog, i üij' organiseerde het 
Poolschc leger met eeneVfcei-. 
kwaamhefd, welke hemden 
lof v&n -alle Frfansche'-veld'* 
heereh -verwierf. • Toen 'dé 
Oostenrijkers in 1809, Poleh 
mét :60,00'0-'man Aanvielen > 
trok "hij ', ofschoon met veel 
geringe^ magt' tegen .hen-opï 
a'oor zijn beleid wist hij de* 
zéïi'oorlog tot eenen natïona-
lejn oorlog te doen overslaan, I 
en door fcijne schranderheid j 
en zijne heldendaden vestigde | 
hij zijnen krijgsroem. Hij I 
diende onder JN APoifcoN ƒ in , 
de noodlottige veldtogtöü van 
1812 en 1813, plukte nieuwe , 
latrwflrèö ,• '60 méfd Idéri 16 | 
October , op 4| etslagV0kï van ! 
JLtipaig; tot groótlint vaüttét | 
lfgioen >van eer en ió t maaW 
schal>k '*róa Frankrijk 'b'S-! 
«oemd.Hij had niet langge-! 
not van dezeeerbewijzënrna i 
•een* voor de Eraniseheü en- I 
gelukkig gevecht, bevond hf ! 
«ich aali de oevers irari de 
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Phisse i om hunnen* aftogt té 
dekken:daalt debrügyahLiri-
denau vernield' was ,• 'trachtte 
bij die rivier over te zwem* 
men ; maar zijn' paard kon den 
tegenovérgestelden oever-niet 
bereiken, en hij verdronk op 
den- 18 derzelfde'maand in 
het- gezigt van het geheele 
leger, door hetwelk hij 'op-
regt betreurd werd» «Prins 
FöNiATowsÈr 'bezat een' edel 
en'-weldadig- fcarafcfeF-: 'men 
kah- 'hem «dhter -vtfrAfeijtefi-, 
van al te--vatbaar' vo'öt dë 
verleidingen -dê§ vermadks te 
zijn geweest. • - • - ..' • • • 

'Pöïffc (JöAffNES WÜAUfmCVS 
bfi),j- uit êenen ouden adel 
van Ghampagfte gesbro'ten--* 
•wWd iiï"ï683HeMarlyyb%. 
Parijs . geboren.' Hij kwam 
in ji699'in ndie stad, eöaam 
er'itt de So'rbottfte godgeleerd 
de-lessen-, :maaï';Öé'-fcwakkè 
Staat zijner gezondheid "nood-
'zaa'kte • hèöi' Van '-dé-tf-idobto-
••rfllötf; hoed -af-te fcien, "©e 
•abt1 DS PONS werd kort daarna 
tbt-een'kaflonikaat der stift-
«k#rk van ̂ HaüvaxMt benoemd. 
-Baat- dit beneficiei > hem ïbe» 
IVV'Mt we*d, vervaardigde 'hij 

:ëehé'^eeiétigiè bondige f̂en»wël 
gésebrettëinë1 VérfaahSélitig: > 
^«ërdoör '%ij *n VVb$ zfn 
proces éöaï ©èSte zëgepraSl 
werd kort daarna door 'den 
vrij willigen afttaad %an -zijn 
Jkanonikaèt gevolgd, ketwelfc 
2 
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hjg? Vfirijet om zich in Pari;» 
te; Kestlgent Deyïiendgch^ps-
betrekfeingejtt en^ëJe.tterkgn-, 
dige; vermaken beiden hein 
aan., .4e hoofdstad, Onder de, 
vrienden, welke hij aldaar; 
verkreeg *, verbond ", hij: zich 
vooral, met; KoiJPARD: 5E LA. 
MQXÏE;, welkeahij tdgen me-
nxomd ÖAfifêïU verdedigde* 
gij-i hèhapAeide! deze geleerde 
'jnet diezelfde drift ^-afe d,e<ze 
tjegen IÏAMOIXE had M9 =den 
jdaggelegd. 'Meniijoemde hem • 
de ttuti m^MMocsTn, over. 
;Vflelfce1q;sp9|naam hij.nlet deed 
.idan Jagchen, Zijn, gestel yya$ 
«eer Jevendig en zéér zwak,' 
h^liglk; hem "WeJ[̂ rR;uij;putte. • 
jDaar ;hij jgevpeldig hW hij;gj 
•pwaj&ex en .^.wajfker' werd , 
begaf?, ihij,' aiichKnaar >G&aur 
pipnk \}Vt dgn..schoot 'zijner 
familie,, f^rvqvfif,leedi; aldaar 
in, 1730.. ijfet• eeneBti schitr 
,.tgj'endfin;;gee8,t,.paa,rjiie:h^ een , 
ojlJöiuniteMyihjyrt ,ea"opregte i 
.^Qd^dienslige.geipelens, Men i 
•heeft v-In 17^8, ^P^fiys | 

$m$ M J^a?,, gedeukt* Men f 

k&h^he. het,. Factumi, w;a.afl- " 
#ye£, wij gesprokep, •hebhe» . 
een... nieuw ; opuQedingstehel'' 
en vier Verhandelingen mer 
de tylenp in het bijzonder 
over de Franschetaal.J&en , 
n>,erkjt in -ds, geschriften van j 
de» übt DE PONS geest en 
schranderheid p maar eenen 
Remaak ten stijl óp, , • 

;*.PONX;.(N. ridder ÜB), 
veldmaarschalk j . een» der. op« 
zienders < van/ie biMiotheek 
van het' tuighiiis, in 1760 
geboren, jnaakte met onder-
scheidingM.in„ het -begin'der 
omwenteling van,. 1789 de 
veld togten; van het leger van 
CoNnÉmedfiiJh 1,798,^88 hi} 
deelgenoot^ 'van< die weinige 
'Prah§qh*en , twelke onder de 
bevelen vaniPjiJuiiEifEAtfX en 
onder hetronmiddel%kek"el 
vaasir SïnifEY:, Swiia,> Bo-
NA#A'ETB- noodzaakten hetbev 
le^van^ccówof ]jkkü op te 
brikenv'r.Men;,, weiei idat 4e 
teofdgeneraal van:uhet.leg§r, 
dopr* deh; heidhaft igeffi tegen
stand, i>v welken-ihêt} garnizoen 
hem bood Steens uitriep : er 
zijn., zeker JFnanscfien bh 
Ridder m. POÏÏX is jri 1,830 
isuParys jn.' den onderdo»1 

vanc7,0 jaren,, met de gena-
Idèjniddelen.rt dec stervenden 
voorzien,,herleiden.' ii • 
! • > , . : « s > . , i ; : - - : . i • . . • . , , . . • , . -

«i PaKÏ,:(PBTRD3 Öü) , «nr 2ie 
PöNÏAJTOS,-.; , '„ 4 .,t:u.,4j .., 

& l PojfX DE V E T X E (ANXOUIOS 

DB* EEEIHOI, ..graaf van)Vg°u' 
,'Wneur van de'., stad Pont 
4e ^ e ^ e , jn het voormalige 
>FnansQhegew,est BreséM' 
tendant.generaal der marine 
afdeeliiigen, den 1 jOetober 
1697 geboren , ;zijn vader was 
president met de flu wecle» president met de fli 
«nuts van ,M*t*ji zijne 
der de zuster van den 



. diha&l van l'encin, en hij 
overleed te Parijs den' 3 
September 1774* Zijne ou
ders bestemden hem voor den' 
tabbaard; maar hij wilde 
geeneii staat kiezen J welke-
zijne zucht voor de verma-' 
ken hinderlijk konde zijn. 
Hij- bragt een gedeelte van 
zijn' lèveri1 in dè- ledigheid','. 
met; het maken van; tobneel-
stukken, eenige liedjes' 'en' 
vlugschriften door, en nam» 
eenigermate buiten zijnen wil 
dein post van intendant ge
neraal bij1 de marine»afdee;-
lingen aan, welken hij. later 
liet varen. Hij was de neef' 
van FERRIOX, afgevaardigde 
te- Konstantino-pd i die de 
afbeeldingen dèr üevantijnen 
liet schilderen,, . Hij liet >éti 
ltonderd platen- van graveren' 

• met de uitlegging, 1715':in 
fól; De oorspronkelijke schil-1 

derijen waren, bij den: graaf 
van PONT DE TETJ.E van wien 
zij tot den prins DÈ CONTI, , 
overgingen* De tooneelstuk» 
keir van PONT DE VÈTXE zijn; 
l.°v Ze Gomplaisantf blij
spel in vijf bedrijven en in 
önrijm 1733 ia 8.vo;• volgens* 

' LitHAflPE, een :köèl stuk,: 
waaraan de- ontwikkeling-ont-i 
breekt. Het voornaamste ka-

' raktér is verregaande over
dreven ; — 2,*lefdtpuni; 
blijspel in' een bedrijf, en 
in proza , 1738, in S.voaan 
hetwelk LA- HARPE de on-

•• ;.-.•' . . . : • G 
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waarschijnlijkheid vetwijt1;èw-
dé Somnambule\l!ï<&chtwtin-* 
deïdnr) ï blijspel in èen bedrijf' 
en in proza ,*• hetwelk LA HAR-* 
FE verzekert; van SAlliÈèn4an< 
dengr,aaf CAYLUS te zijn}rnaar' 

;|PÖNTDE!¥EÏI.JB j schijnt er iveel: 
:• deel.'aan*.)té hebben.igeha% 
[ PONT» DE VEÏIE 'Had réedsïitt' 
j den ouderdom v&n'Sröjarénjfön', 
1719) kennis metmevroUwDDï 

•DEFJFANÏ gemaakt (Zie'datv 
• artikel)* J Toeö hij stierf telde • 
hunne; vriendschap' raeórJ daiii: 
zes en-vijftig jaren, : maar' 
volgens GRIMMVI was' deze1 

vriendschap slechts eenvou-' 
dige gewoonte, zaodat; me-*i 
vrouw DD DBFFANT zich zeerr 

onverschillig toonde' bij heti 
verlies van harenouden vriêndj 
Hij behoorde, tot den, letter*-
kuhdigen'vraad van YOITAIRE^ 
en maakte/ m,ët:zijnenïbroe»-; 
der D'ARGENTAK, datgene:uit< 
wat deze- wijsgeer zijn» drie-r 
manschap noemde. Hij bad' 
zich eene bibliotheek zamen-
gèsteld, welke rij kin tooneel-
stukken was, die aan den ge-> 
neraal VA^ENCE lieef,t toebe
hoord ,; in 1822 overleden, en 
welke aan-den heer DE SOIEIN-* 
NE is overgegaan, Zie over> 
PONT DE VETÏ,E h&lNecrologe-
des hommes*cèlebres dé Ftan*-

l ce, 10>e deel jaar. 1775.:.w 

PONTA. -*-• Zie BASSANW • 

PONTAC (ARNOiD- DE) bil?' 
3 . •*••' . • • - : ' 
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spjiopi;*aa Bmm; WfBor* 
•dem&y, ü i t ' efene beroeilidé 
fijöiiliö geboren , 'Werd door 
Ae, vergadering; der geester 
ljjkheid,, ift het jaar 1579 
te Méiün gehouden> gekd^ 
ï®a,9m koningJIESDMKIII 

. Térnlaniqgen ; t e doen? vaii 
•welken last: hpti th inet waar
digheid Jkweefc: Men vindt» 
dezelve inde GedenèschHf-
iendeft Geestelijkheid; Deze 
jtfeJaatVerleed iri 1605 op 
het kasteel Jbüberthes, met 
den naam. tan een'man, die 
in de Oostersche talen erva-
*m Was. De bisschoppelijke 
bezigheden weerhielden hem 
niet aan zijnen smaak voor 
de^lgdie ïoe te geven. Men 
iièeft van h e » . l,o Com-
werafcm'ëw over ABDIAS, 1566 
in ,4.**,:«*. 2V«? Janteekenin-
gen bp dë.kronijk van Eu* 
SBBIPSJ *» 3.0 eenft iTer. 
handeling tegen DU PIESSIS 
MOISNAI* ••: .. •., , . ; , - . . ' . . 

foraiïros (ÖcïAViüs), êen̂  I 
god-eöregtsgeleerde te Cer-

•*«to e en TJefc van Vmbrie , 
geboren, maakte zich door 
zijne kunde beroemd. Pies 
«zond hem in 1459 in hoe* 
danigheid van Nuntius, om: 
Je geschillen van FBnDïNiND, 
Koning tan Napels éh van 
ÂNDOLPDS MAUTESTA ,heer 

*an Mmèni uit den weg te 
ruimen. Hij werd vervolgens 
M». .®«aej gezonden , en tot 
«et purper verheven ; maar 

hij overleed op deze jieis, zon
der van déze eer gebruik te> j 
kunnen niaken.v Men" heeft 
vans,hem eén deelmet Brie
ven] en ten ander meijnt-
Woorden op regtsgeleerde 
raadplegingen» . ",, 

PONrANÜS of PoNXAN<)(J0* 
ANNE3 JOVIANOS) , in'1426 te f 

Cerreio geboren , begaf zich 
naar Napels, alwaar z,ijné ver» 
diensten hem béroeinde vrien
den deed verwerven* Hij werd 

, de leermeester tan'ALPHON-
SÜS den'jonge, koning van 
dragon, van wien hij later 
secretaris en staatsraad werd. , > 
N&dat'deze vorst zich tegen 
zijnen: vader had verzet, ver- i 
zoende JotUKüs hen. ler-
DiNANh overlaadde hértv met 
eerbewijzen, deed hem eene 
zeer rijke erfgename huwen» 
en'gaf hein twee zeer voor- y 
deelige, posten , behalve die, 
welke hij , reeds bekleedt' 
In 1482 bevredigde hij Ita
lië, hetwelk door de ge
schillen van den hertog *on 
Fërrare mét zijnen schoon
vader, koning FBHDINAND, 
verontrust werd. Hij begaf 
zich in 1492 naar Paus Iüf-
NOCENIIDS TUI'.,, en vereffen
de de geschillen welke tus* 
schen den heiligen stoel en 
den koning van Napels be
stonden. Bij zijne terugkomst \ 
werd hij tbt eersten minister 
benoemd : w e j k e n p o s t hij 
"9 AWONSÜS, opvolger van 
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tamelijk goed. De stijl, of
schoon sierlijk , is dikwijls 
duister en hoogdravend. Ro-

; BERT DE SARNO ,.een redeneer-' 
; kundige, heeft de Levens* 
beschrijving tfaip PONTANÜS 
in hetj^atijp in het Jicto^e-
geven , Napels, %%$%. * '«* 

. 4-,*,° 5DARD heeft eene goede 
ootleding in het eerste deel 
van zijne Variétés littérair 
rfis't derzelve geleverd*. 

• . . P C 

FEROlKANn, bekleedde. In 
gijnen o«derdpm onttrok hij 
zich aan de staatszaken \ en 
tóen LODEWIJK XII op nieuw 
het koningrijk Napels ver
overd had (hetwelk; hij kort 
daarna weder verloor,} bood 
hij PONTANÜS aan, hem in zijne 
waardigheden te: herstellen ;. 
maar hij verkoos zijne aan 
de studie gewijde afzonde
ring. PONTANÜS «verleed in 
•1503. Hij hezwöiktp zijnen 
roem, door ontuchtige Dicht* 
stukken, en vijf namenspra* 
keft., tegen de geestelijken. 
Zijne overige werken» zjjn : 
l'.o, Be obedientict ï -~~ 2.» 
De Fortitudine;. 3.°* De-
liberalitale ^ *-~ bP'Pe splen-
dorep —• 5,°" D& Aspira-
tione; '-— O»9' De- Sermorie 
ens»; ***\ V.&de Geschiedenis 
der oorlogen- van FmRDh 
ItAND '£" en van JOANNES 

- van Atnjou ,,ex\ talrijke andere 
werken in dicjilmaat of proza, 
allen in vrij zuiver latijjn gé
schreven-, en in 1550 te Ba
zel gezamenlijk in het licht 
gegeven; dezelve maken 4 
dl.a in 8.vo- uit. Men heeft 
zijne werken in proza afzon
derlijk te Venetië, 15:18, 
en 1519, in 4. t 0 gedrukt, 
en zijne dichterlijke voort
brengselen in dezelfde Stad, 
1533, in 8.vo uitgegeven. 
Aan de Geschiedenissen van 
PONTANÜS ontbreekt getrouw
heid en het overige is slechts 

G 

PONTANÜS of »B PQNÏE 
(PETROS), een taalkundige-

; van Brugge, werd • bijge
naamd , de Blinde,- wijl hij-
in den- ouderdom yan 3jaren» 
het gezigt verloor. Beze-ramps 

> der natuur belette hem niet. 
* geleerd te worden, Hij .onder
wees te Parijs met roemde; 
schoone letteren, engajfvele-

. geschriften in het licht, welke 
hem tot eer verstrekten. De-
voornaamste zijn: eene Rhe-
torica, en eene Verhande
ling over de kunst om ver
zen te makem Hij randt in 
hetzelve op eenige plaatsten 
DESPADTBRK aan. Hij is de 
schrijver van verscheidene 
dichtstukken, -welke niet be
wijzen dat hij in dat vak 
Jieeft uitgemunt. PONTANÜS 

' was een stille wijsgeer, een 
vijand van laagheid en vlei-
jerij , een vriend der deugd, 
der vrijmoedigheid en der 
waarheid. Hij zegt zelf dat 
hij onafgebroken den oorlog 

4- • • .. 
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aan den wellust verklaard 
heeft, en de godsvrucht en 
liefde tot de Godsdienst heeft 
aanbevolen. Hij bloeide in 
hel begin der zestiende eeuw. 

PONÏANÜS (ROVKRÜS) een 
karmeliet, te Brussel gebo
ren en in 156? overleden, 
is door een werk bekend, 
getiteld: Serum memorabi-
lium ab annt J500 ad ann. 
J560, in rêpubl. ohristiana 
gestarum, lib, V. Keulen, 
3559, in fol. Deze geschie
denis is in den vorm van 
jaarboeken met aaftteekenin* 
gen. De schrijver scheen de
zelve ondernomen te hebben 
ooi de kwade trouw van 
StBIOAN aan de kaak testel-

Jen , die de geheele geschie
denis van zijnen tijd misvormd 
heeft om de 'Catholgken te' 
lasteren. 

POJSTANÜS (JACOBÜS), een" 
Jesuit van Bókeme onder
wees langen tijd in DuïtscJi* 
land met roem de söhoone let
teren. Hij overleed in 1626 , 
te Jugsburg, inden ouder
dom van 84 jaren. Men heeft 
van-hem: l .0 Insttt. poëti
ca, 1602, in 8,v»' ~- 2,* 
Commentariën op dé boeken 
van PONTO en de Treurzan
gen van Orwibs} IngoU 

-stadt, 1610 in fol. zeer uit
gebreide Cothmenlariën op 
VntaiUüs. Jdusburg 1699 in 
fol. Vertalingen, van ver* 

.schillende Grieksche schrij
vers en verscheidene andere 
werken in onrijm en in dicht
maat. De laatste zijü zeer ' 
zwak, en hij was meer ge
schikt om dichters te verkla* 
ren, dan om zelf dichter te zijn, 

PONTANÜs" (JACOIJÜS), te 
Bermalle, een dorpje aan 
de Maas tusschen Luik en 
Maastricht, geboren, en in 
1668 overleden, was boe-
kenkeurder te Leuven, eii 
gaf eene zeer aanprijzende 
goedkeuring aan denAüGtrS-
iiNus van JANSENIDS. Ditbe-
rokkende hem eënige moeijé-
lijkheden, inaar hij verklaarde 
dat hij dit werk enkel we
gens den roem des schrijvers, 
en op het aanzoek der uit
gever^ had goedgekeurd, en 
dat hij afkeerig was van de 
gevoelens, welke hetzelve be* 
*atte. Hij gaf aanleiding tot 
de yermóeding dat zijne ver-
?!?r'\D? n i e t 0pregt was, wijl 
hij in het vervolg verschil
lende werken goedkeurde, 
welke ter verdediging vart 
JANSENIÜS geschreven waren, 
alsmede de beruchte overzet
ting van het nieuwe testa
ment van Bergen, waarom 
hij ook door den aartshertog 
LEOPOID, landvoogd der Ne-
derlanden , éa door den nun
tius van den Paus van zijnen 
post werd beroofd. Men heeft 
jan hem: Laudatio fun^ 
ons,Joannis Mqffii, mo' 
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nasterii parcensis abbatis, 
Zeuven, 1648,'in 8.vo 

PONTANÜS (JÖANNES I S A A K ) , 
geschiedschrijver van den ko
ning van Denemarken, en 
tan de provincie Gelderland, 
•was van JSfaarlem oorspron
kelijk. Hij wetd in 1571 te 
JSleeneür geboren, werwaarts 
Èijne ouders zich,; ter rege-) 
iing van êenige zaken; bege-. 
'ven; hadden*,' ërî * overleed, in ', 
1640«te SarderwijK", in den 
oüderddjmjvan 69 jarêitt , na 
er dë' wijsbegeerte en de wis
kunde oriderwezeii te 'heb
ben. 'Van de .verschillende 
•Werken, waarmede' hij de 
letterkunde' verrijkt heeft, 
Worde)? diégetfe slechts, op 

'prijs gèsteldV die Van eënen 
g'éschi'édkundigêri 'aaid zijn. 
Hij hield, zich ook met dicht
kunde op; maar hij maakte 
verzen ten spijt van APOU.0., 
en zijne verzen in 1634 te: 
Amsterdam in 12.*")gedrukt, 
waren slechts afgemeten on-i 
rijm. Hij had'eens op een gatj 
in den grond het volgende 
raadsel gemaakt hetwelke hij 
de geleerden voorstelde. 

Bic mJlii a u [ j m , j u , fiat, quo plurima 

ScRivERics antwoordde da
delijk. 

PONTAKO demaa carmjnn, mnjor otil, 

zijne geschriften in proza zijn: 
" ï .o Historia urbis et rerum 

•••• • ' • ' . : ' 'G 
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Jmstëlodamènèi/um, in föT; 
1611J eenjverk ^hetwelk aan 
allé goede' kuhstrëgters;rnis-
haagde, er kómen een tin-
eindig getal, uitweidingen in 
voöi4, welke zijnen haat ver
raden, jegens al datgene wat 
de| oude Godsdienst betreft:, 
die eertijds, in zijn vaderland 
zoo bloëijëria,was. -r- 2»o' jftj-. 
nerarium Gallice Narbóhen-
sis',"in.l^ó Meijden;,"16O'0. 
^$fofiërüm danièarum Atè-
toria undcum éhprögraphica 
ëjusdém règniürbïümguedë' 
'scHptfqne,Amsiërddin\ ï 631 
in fol. DeiSe geachte geschie-
dehié gaat tot Ï54S. DëHeer 
VAN WBSTrafAt, kanselier in 
ffolstein,* heeft het vervolg 
derzelve in het twee3erdeel 
van zijne Monumehid inéditü 
rerum 'Germanicarum, enz. 
Xeipzïg , -17 40 laten druk
ken, Dit vervolg van PONTA-
NÜS bevat de regering van 
CHBISTIAAN I en van de vijf 
volgende koningen : de uit
gever verhaalt'in zijne voor
rede onderscheidene bijzon
dere trekken uit het leven 
van PONTAN os. — 4.° Dis-
ceptationeschorographicasde 
Mheni divortiis atque ostiïs 
et accolis populis adversus 
Cu, CLurMRüM, 1617, in 
8.vo een geleerd en oordeel
kundig werk. — 5.° Observa-
tiones in tractalum deglobis 
coelesli el terrestriauctore, 
MOBERIO BVESÏO , Am-

5 • 
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„üftrdam, 1617 in 4.to —• 
6,° fliscussioneskisjoricce, 
4mèterd(tm 1637, in 8.*°. 
Hij handelt in hetzelve voor
namelijk pver.de wijze, waar
op men deze woorden moet 
verslaap, dê vrije nee en 
de geslotene,$ee, tegen (JOHN. 
SBLDBÏT een JEngel$climan. -«-
7,° Ifistorice Gfelrzace ? ïïqr-
derti/pX endmterdpm 1639 
in fol. met eegie landschaps-
besclirij ving van deze provin
cie, Bit geachte wérk is in 
het I<rederduUgQh Vertaald 
door ARNOL» SpcHïEjfiiQRsr, 
]4rnfóm, 1JS54 in fol* Öri-
gines firmcice,,„; in | .*P vol 
geleerdheid; iT-r8.° Mistoria 
ulrica, in fol. naauwkeurig. 
«-— 9.° Levensbeschrijving 
van JFREDERIK Jij koning 
•van Denemarken en Noor
wegen , in 1737' door GE-
ORGE KIRSING , leeraar in de 
geneeskunde. -te Flensbourg, 
in het Jicht gegeven. 

PONTAS, (JOANJJES) , een 
beroemde casuist, werd te 
Saint Bilaire deJBarcourt, 
ïn het diocees van Avranches: 
in 1638 geboren. Hij kwam 
zijne stadiën te Parijs vol
brengen en ontving de pries
terwijding te Toul, in 1633. 
Driejaren later, werd hij 
tot hoogleeraar in het kano-
nieke en burgerlijke regt, 
bevorderd» PEREFIXE , aarts
bisschop van Parijs, van zijne 
verdienste onderrigt, stelde 

hem aan tot vicarius van de | 
parochie kerï Saint» Genr I 
vieve des Jlrdens te Parijs, \ 
Hij bekleedde - dezen post ge- ! 
purende 215 jaren njet ijyer | 
en werd vervolgens tot disn | 
ven Qndei?peniiènti$riu$ van 
;de jpairijsche' kerk benoemd ;. 
Zijne wijsjjèid" schitterde niet j 
minder .in dien post dan de 
gver z p e r liefdadigheid, flf 
overleed in 1728, in den j . 
ouderdom ,van 90 jaren. On
der de werJken^ welke zijpr \ 
nagedachtenis tot eer Hf- \ 
strekken, onderscheidt wen: j 
| , ° Scripjum sacra- uUqu« '\ 

,siM comtansy in 4.t0 ftij | 
brengt in hetzelve de schijn* i 
bare tegenstrijdigheden W° \ 
4e boeken MPZES overeen» — i 
%^picMonna^eetc%iJfQor' • 
denboek over dè gewetens" 
zaken), waarvan de volledig
ste nitgave die, in 3 .aV' < 
in fol. is. Hij houdt eene» , 
juistën middel weg tussche» j 
de al te strenge en te slappe 
zedeleer, Men vindt in het
zelve eenige tegenstrijdige uit
spraken , welke zijn abrevi-
aior, de abt CpUET, heeft 
trachten overeen tebrengen,; 
in het vertoog, hetwelk hij 
daarvan heeft gegeven; 176* 
en 1770%' 2 dl.» in 4.*» Me" 
kan niet goedkeuren dat een 
werk enkel voor herders eo 
zielzorgers ontworpen, in de j, 
volkstaal js geschreven. #a t 

omstandig verhaal van zon
den en van tegenstrijdige ge' 

http://pver.de
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"voelens over derzelver aard j 
en grootheid,, is niet geschikt 

•foor, het eenvoudige volken 
kan geene vruchten van gods-
dienstigheid voortbrengen, 
Door deze onderwerpen in 
de„ volkstaal te behandelen * 
is men niet dan al te zeer 
geslaagd om van de-godge* 
leerdheid eene soort van ge* 

.< meertschappelijken grond te 
maken,, waarin iedereen , tot 
zelfs de,vrouwen, ;wil bou
wen „oogsten: efl maaj j en. •*— 
3.° 'Mes <,J2ntrctiens etc» 
{GëpsiêlyM Gesprekken om 
dé %iekên te onderwijzen tè 

• verwanen en te, verifoosten) 
vol zalving en ^ot, deze liefda-> 
dige bediening zeer geschikt in 
feet Ylaamsch xertaf\ld , deor 
JoiNN?8, C H A R P S ÏHJSJRXSENS, 
pastoor van het: Gasthuis te 
ontwerpen ,17 63; en talrij ke 
andere godvruchtige werken 

.. welke bewijssen dat hij zeer 
ervaren was in het lezen van 
de schrift en de kerkvaders. 

PÖlITAIJLT DE B E A T J H E Ö . 

' — Zie BEAVLWV. 

PoNTBftlAND (BjÈflt FBAW-
clscus DTJ BRIEÜ BE) , een 
Bretagner, abt van Saint-
Marien d'Auxerre, op het 
einde der 17.e eeuw, gebo
ren , in 1767 te Parijs over-* 

. leden, besteedde Vyne uit* 
spanraingsureö» welk.e hem 
de pligten van zijnen staat toe
stonden -f. om bijzonderlijk te* 

gen de dwalipgen Ie, schrijven 
welke de. 1,8,s eeuw onteeren... 
Hij ig vooral bekend door zijnen 

! ijver om de arme Savooijards 
welke zich te JParijs ibejin-r 
den, t§ onderrigten en te 
ondersteunen. Hij gaf van, 
1737 tot 1743, vier kleine 
geschriften in het licht, welke 
ter aanmoediging dienden > 
om deel aan,dit goede werk; 
te nemen, tot hetwelk hij 
zijnen tijd en; zijne fortuin 
aanwendde. Wij hebben van 
hem : 1 #<? l'Incréduïe etc, 
(Deongeloovige utf de dwa
ling terug gebragt en de 
Christen in het geloof be
vestigd) ; 1752, gr. in 8."vo 
een werk in eenen zuiveren 
en eenYpudigeni stijl geschre
ven , betwelke vele getuige
nissen ten voprdeele der Gods* 

• dienst bevat, uit heidensche 
schrijvers overgenomen; -»-
2,o Pèlériwge etc, (Pel
grimsreis naar den Cal' 
variènbefg•, over den berg 
Valeriaan,) 1751' in 18.^0 
Zijn broeder, abt DE LAN-
TEAÜX , kanonik en voorzan
ger van Rennes, is de schrij
ver dei* volgende werken: 
l.o Nouvelles etc. {Nieuwe 
blikken op het herstel van 

I
het heelal), 1751, in 8,vo; 
— 3.° Èssaietc; (Prqevevan 
een Framch Woordenboek) 
1754, in 8J° ;-r- i.°Poème 
etc. [Richtstuk over het mis
bruik der dichtkunde), in 
1722 in de bloemspelen be-
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fcrodnd.— Een derde broe
der der voorgaande', die iö 
1741 tot bisschop vaii'•'•Que-
bec was gezalfd', Overleed in 
1760 té :M<mi^Reali 'gédo* 
rende Het beleg dier 'stad 
door de Éngelscihén. " ' " 

PONXCflÏRÏBÜN ' (PA1JÏ.ÜS 
PöEtTPEADivhèérvan) .vier
de zoon van LöDEwiJK PJËË-
iiTfBAüX, heer van Frillierèr 

werd in 1569'\'te Blóisge
boren. .De föinilie van PflE-
iirPEAüX, welker 8udheid tot 
de 13.e eeuw. ópkliftït, is 
even 'zoo . beroemd door, dé 
vermaarde mannen, welke zij 
Tportgebragt: heeft ,'• als door 
de posten, welke zij bek leed 
bebben. pAUlüsPHBtïPEAUx; 
het onderwerp van dit arti
kel, paarde met d& gémak-
kélijkheid »eener gelukkige 
genie, al de kundigheden 
eenér goede opvoeding , 'en 
hield zich reeds in 1588, 

.'. met de staatszaken bezig. Hij 
'oritWikkeldé zich onder "VIJL-
IÉRÖI , en werd door HENDRIK 
IV , met den post van secre
taris dér cömmandementen 
van MARIA DE MEDICIS be
tleed. Deze vorstin , met fij
nen ijver voldjaan, verschafte 
hem dien van slaats-sécretaris 
in 1610 , kort voor den jam-

: mërlijken dood van HENDRIK 
IV. In de onstuimige tijden 
van het regentschap, hielp hij 
de koningin bet gezag van 
den troon en de rust der 

I volken handhaven. Dé bevM» 
gïngén der Hugenóöten \\é* 
den doór^ijne'' zorgen béi j 
teügêld. : Nadat1 dé koning j 

. eindelijk1 genoodzaakt1 wai, i 
tégen hén te veld te-trekken, 
volgde hij hem ïb 1621 naar J 
Guietinè. Hij werd ziek tij- \ 
dens het beleg Van Moniw \ 
ban, en "överie'éd den 21 \ 
Octbber van hetzelfde jaar, 
te Casteï SSafrasin, in den 
ouderdom vatt 52 jaren, Zij
ne • werkzaamheden hadden 
zijne •krachten Uuitgeput 'f 
zijnen dood verhaast. Hén 
heeft: van hem' belangrijke 
Gedenkschriften, rsGra-

. venhage y ï720 ,2 dl.» in V9 

••"« PöNÏCHARXRAIN (tODÉWlJfK 
pHELIï'EAbXgraafvab), klein* 
zoon van den voorgaande t 

in 1643 geboren. In;'d* 
ouderdom van 17 jaren* i» \ 
.1661 reeds raadsheer aan 
het parlement zijnde, werd 
hij in 1667, tot eersten pre
sident aan het parlement van 
Bretagne benoemd; Nadat 
hij door zijnen verzoenenden 
geest, tot de bevrediging der 
onlusten dier provincie had 
bijgedragen, verkreeg hij i° 
1689 j na bet ontslag van 
t-E PEUETIER , den post van 
algemeen tegeriboekhouder i 
en in 1690, werd hij.»»1' 
nister en staats-secretdris. Men 
verweet aan PoNTCHARTRAitf 
dat hij op de Fransche ijdel
heid had gespeculeerd,'doof 
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nieuwel., posten, en khrievjen 
van adeldomtte;" verkoopen •; 
maar omtrent' dezen\tijd; waï 
ren al;;de schatkisten uitge
put.^;meh jnojEJst.in,dringen
de i .behoeften. • vöoriien v en 
hij achtte heti^erüeslijker; tot 
dè cpenriingen der; rijken, zij» 
«ai iöevlugt ie'nemen-, door 
hiinne, ieigenhefde . te be.vre:-. 
>^igen,-idan het ¥volk,«te he-, 
zwaïen,hetwelk,reedsteizéer 
bezwaard; yKas.rĵ Hij 'werd[in 
1699; -tot '.Kanselier.jbenoemd , 
en;;toen::'hijiLdèn 9 Septem-, 
her< %'m l heizelfde jaar den 
eedi ciflëgdev zeide. de. kon 

"ningf bemJ » Mgnj heer $>M 
wenschte. w. Jeen*, veel, aanr. 

• zienlijkót postiie Jfrihnen'ge? 
yen0j:! oin£{tCrmg?jè sfchjing 
vaöfc uwe'/talenten.i-'ienijtnij-
ne.;erkenfenisvvoör:uwedienr, 
sten ilfe- |)èwijzen.'?« Hij fbep 
schermde ;de wetenschappen: £ 
entsgalh eenen- nieuwen ;Vorhi 
aan 3ide:i a&ademjen ;der. \we-, 
tenschappën en schoons let-, 
teren i welke * in hem eenen 
ijverigenabeschermér hadden.# 
Na dènstaatlangdürige 'dien
sten,üe hebben .bewezen,; 
begafrhij mfAiUin :17il4 , in 
het; gesticht van. het; Orato
rium, alwaar hij zich even 
zoo; groot toonde door zijne 
deugden, als,hij zulks door, 
zijne ibetrekkingen was ge
weest., LODEWIJK XIV ver-s 
eerde hem met .een bezoek.' 
Hij overleed tePontchqrtrain 
in 1727, itt den ouderdom 

vam 84'sjjaï.e4 ifin, werd zon~ 
derAprac&ti terjaande besteld * 

, z'o'o' als hij zulks, verlangd had. 
: »'JIij'was nog ;gfo„oter>izegt 
« de president tH4üfAifi.Tj;dooB 
zijne .^.edelmoedige tafzon;de« 
ring, dan vwel d(oofc dé ge-

i wjgtige/ .posten ,ïs welke" hij 
met ^erhevepe .tajenten be-

; kleedjdfii-',' •-—i,Zijn kleinzoon., 
dea graafï»? MAÜRJEPAS;> in 
1*701 geboren , is in 1781 , 
Hj'Uden > ouderdom van : 80 
jaceo zonder nakomftjingsphap 
overleden. Hij ^as"tot:he£ 
ministerie verheven, en ben 
kleedde dien post onder Lo-
Dmm: JSY. Daar hg door
een puntdicht tegen mevrouvy 
DE. PO$IPAJ»PUR in ongenade 
vvas gevallen j verspheéi^jhij 
.eerst bij, de. , komst; tot den 
troflPuiV-ann I^QPEWIJK; XVI,, 
aan het ministerie tftrug. Eene 
ongenade, van yij|-en*twintig 
jaren,;. bragt: geeiieriei ver
andering ,in het karakter van 
den, graaf; DE JJAUREPAS te 
weegi, .steeds, ligtzinnig, 
zwak j zorgeloos .onbekwaam 
vóór eenediepzinnige en ern
stige studie, haalde hij den 
vorst tot stappen pver, wel
ke , 'hem noodlottig werden. 
De abt Gurox en de mark
graaf DE CONDORCET , hebben 
zijne Lofrede vervaardigd, 
zij-hebben niet alles gezegd* 
Gèstrengere regters»getuigen 
van ,de • Fransthe omwente
ling , hebben shem als een 
der vrij regstreeksche oorza^ 
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ken dier-treurige gebeurte* 
nis beschouwd. De ligtzin* 
nigheid ea onbezonnenheid, 
Welke zijn 'laatste ïflföistérie 
kenschetsten , de steelt te raad
gevingen, welke bij den jon
gen; 'koning gaf, vooral ten 
aanzien van. <4ë herroeping 
der parlementen j de terug« 
koms't «n de zegepraal Tan 
VóïrXiïSB fe Patijs, de oor* 
Jog ten, voördéele van den 
opstand der Engelsche volk* 
plantingen enz. , kunnen tot 
staving dezer beoördèèling 
dienen* • .v;<v-..,.-.v * 

PöNiCHiSTEAÜ (SBBiSrï4« 
NÜS JOZEF ijp CAMB ODÏ DE) , 
iWÏ634, t t i t eene beroemde 
en oude fatoilie geboren, was 

.bloedverwant van den kar-
diriaalDÈ RlcsEfciEü* SHTÖWN," 
direeteur der religieuzen van 
Port-• Róytd, nam'bemin 
dit gesticht op, maar hij ver-

' toefde er niet lang. Na ver
schillende 'reizen:in £)tiim&~ 
land, in Italië' en in de 
onderscheidene deelën van 
Wrttrikrijk',' én na verschii-
lcade lotgevallen, /kwam hij 
in ï 668, op nieuw ï« Port-
Mbyal terug, en nam er het 
beroep van tuinman waar, 
hetwelk hij gedurende zes 
jaren bediënd-ei Baar hij in 
1*679, genoodzaakt Werd, zij-

5 ne verblijfplaats te verlaten, 
begaf hij zich öaar Hornet 
alwaar hij ten voordeele der 
•Tanseniste - partij handelde, j 

Hij verbleef aldaar ondereen' 
aangenomen naam, toen het 
Fransche* hof zuflks ontdekte, 
en verkreeg, -dat ikem het 
verdere verblijf.in de hooit!»» 
stad der Christen-Wereld Weri 
ontzegd'. PxrtriCBASTEiir he* 
gaf zich naarde abdij;van fa 
ffauie-Fontaine, in Ckarm 
pagne, vervolgens naar die 
van Örval, in > welke fr§ 
gedurende vijf; jaren door" 
bragty Tei'regeling vanwnigé 
zaken naar - Parijk terüggê*' 
roepen, vSerdhijialdaaraiek, 

| en overlèedl ër in • 1690, a» 
den ouderdom van 56-jaren* 
Men Jieeït. van hem: a . ? ^ 
maniere etc\. {De wfèiï'oni. 
de vrucAt6bomenaan:te^a>eè"' 
hen) > Parijs, 1652jin ÜJ^i 
onder den naam van/öG%n* 
dteï —- ^^dei-beide eerste 
deelem vati rde:Mórate *̂ *' 
(Bwefenmdewdèkunde ;«&* 
tfemiten) $ ivraarstanii.Rïr^09 

de zesinderë de'elen heeft ge* 
sdhreven ,*; een werk, hetwelk 
het-tparlement < 'van Panj* 
verèèïdeelde om verbrand, e<j 
doo»r;,beul»lianid^n verscheurd 
te worden, en hetwelk Mome* 
bij eèhisbestoitlden'^7'H5ïel 

1687' uitgevaardigdV ^ ^ 
straf van'ex0*ommu«iöatie*e«'* 
bood. Meö béweer-t dat 3PoNï* 
OHASTEASB"; v^orlsfedaohtelife.» 
en zelfs te vofct•'de reis »aar J 
Spanje onderiam, om «r ; 
het Teatro JesüitióO aan te \ 
koopèn. — 3.o lettre #&• 
(Brief mnmP^RMt'lXE)* 
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k 1866, ten voordeefe van 
DB SACI, die in de Bas-
tilté was opgesloten j •—* 4t° 
hij heeft in het Ff arisch ver* 
taald de Sóiiloquës (dlfeeti-
spraken) fan HAMON , over 
dén Psalm CXVIII. 

PoNÏCOüftUT. ZieWlÖ* 

Pöĵ ïfi (JoiïNNfS FB AtósCÜS 
»Ê) i een Napoltiaansch fidü 

- der, in 1751 geboren , ón
der de regering van PHitlPrüS 
I I , koning naSpdnjèt wiens 
onderdaan hij, wras, Hij be
oefende de wetten ,* en" werd 
achtereenvolgend tot adVbw 
kaat, raadsheer en regent 
tanden groeten raad van lm 
Ue béüoehid. Hij hë'èft> ift 
het licht gegeven: l.o Vonsfr 
liorum, 2.dl.»'— 2.° Bepëi 
tthones feudales, jürïs tè$* 
ponsku super isenswra^ 
neta, -Rome, 1607, in 4V> 
*J*- 3;ü Decisianes suprettö 
tluh tohciUi, reguècm* 
tellarm, êi regio* camera 
mtnmarim•; Napels, 1612, 
in lol. _ 4.o ^ ^ e ^ 

S S - j W neapolitani, é\ 
eollateram cömilii, reent-

^•/.•.B^xiSïkToïfVherl 

PONÏE (lAüREMlÜS DE)y 
van de" orde dei* ininderbroe
ders, den24 Septembéïl575, 
te JVapels geboren, is de 
schrijver van Comméntai'ieft 
over het'boekdei•fFrij$keid, 
eü van éene Verklaring van 
het Evangelie Yvan den' hei* 
Ugen MjtïÊËVs, welke üiï 
vier' deelett moest heétaan, 
nia'ar hij overleed na er twee 
ten eindde te hebben gebragt, 
en dit werk !is onvolledig, 
gebleven.. Hij heeft riogtahs 
een groot getal werken na
gelaten,, Welke beroemd wa
ren, en dóór de geleerden 
óp prijs werden gesleld. Möö 
haalt vooral' eene Levènshe^ 
schryving van DAVW aan , 
welke bij het publiek een 
zeer gunstig onthaal genoot» 
Pater PöIfTB, óv.erleédiühet 

.öoilegïë van Jlcala, den 26 
October 1639. ; 

PONÏS (LoDfiwrjKi DE) f een 
Spaansch Jesuit, onder de 
meesters Van hét geestelijk 
leven beroemd , Werd dèn l ï 
Novembei? 1554, te Valta* 
dolid uit eene adellijke fa
milie geboren. Hij trad in 
1575, in den ouderdom van . 
21 jaren in de maatschappij, 
na zijnen cursus jp de Wijs
begeerte en gedeeltelijkTin 
de godgeleerdheid Volbragt te 
hebben. Hij was langen tijd 
besluiteloos pf hij de orde 
van den H. JDOMINICÖS , of 
die iet Jesuiten zoude kie-
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zen, en meende dat (ïod hem 
tot deze kat.ste riep. Hij vol-
bragt; te Medjna±del Cam-
po zijne proefjaren j beoe
fende vervolgens pp last zij
ner. oversten - de: letteren, en, 
maakte groote, vorderingen in 
dezelve,, J)aac eene zwakke 
gezondheid; hem belette, het 
onderwijzers,- ambt; voort te 
zet|en , wijdde .hij ẑ jph toe 
aan. het gewetensbestuur en 
ide zapnènslelling van ̂ gods
dienstige- werken; Geduren
de eene pest welke in een 
gedeelte van Spanje ontstond, ' 
door de hulpeloosheid , van 
hen, m die, daarmede, besmet 
waren, getroffen , drong hij 
er levendig bij zijne oversten 
op aan, hen ter hulp te mo-r 
gen snellen , welke vergun
ning ;hij verkreeg., en hij ver
zorgde hen met ijver en Chris
telijke liefde. Na zijn leven 
in goede werken enboetple-
ging te hebben doorgebragt, 
overleed , hij j j]en 16 Febrü-
arg .1624 te ^FaÜadoUd, ia 
den onderdom van 70j^ren, 
na er vijftig in de maatschap-
p i .te hebben doorgebragt, 
Zijn Zeven is in het Spaansch 
door pater CACHÜHI»" , een' 
Jesuit, beschreven. Men heeft 
van hem;: 1.? Zedelijke ver-: 
klaring van het Hooglied', 
in het -Latijn, 2 dl.» in fol. 
1622, te Sevilla, in: het 
Spfjansch herdrukt, 1625 , 
in 8,vo. —. 2.° Overwegin
gen over dg Mysteriën, Keu

len, 1612 , in 8,v°,4Uboek 
is volzalvingen beleering. —. 
3,° De geestelijke gewetens-
bestuurder, Keulen, 1613> 
in 8'.T°; De schrijver behaii-
delti in het bijzondere al dat-

; gene wat, op het ascetische 
leven betrekking heeft. Het 
gróotsle gedeelte van djt werk, 
is in het Latijn vertaald flqor 
pater TREVINNIO , een' jesuil, 
r - 6.° Over de Christelijke 
volmaaktheid);i4'dl.11;, Keu
len, de twee eerste in 1615, 
de laatste in 1617, — 5.a 

Levensbeschrijvingvan BAlr 
IHASAH ALVAREZ , een' Je
suit, ibid 1614, in 8.v° — 
6.o Geestelijke handleiding 
yoor de.Biecht , deCornm1^ 
me en, het opdragen ttan de 
q0èande der Mis, of 0 ^ 
het goede gebruik der Secret-
mentent — . 7.° Verhande
ling-over het "priesterschap 
en de bisschoppelijke. •waat" 
digheid. Dit wer;k en de* 0-
verwegingen,•;-zijn in hei 
Arabisch vertaald, door pa* 
ter FRQMAGE, mede,een Je ' 
suïti Pater JoANNEŜ RIfiNON, 
almede' lid der sociëteit» 
heeft de geestelijke werken 
in het Franseh vertaald. De
ze vertaling i$ te Parijs, 
in 8.vo in • het licht gegeven, 
1689, 1700 en 1703. Pa
ter NicotAAS FRÏSON heeft 
er eenè Beknopte 'uitga»6 

van geleverd , 1712, 4 dj.n 

in 12,mo(2ie BRIGHOJÏ.) 
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POKTE — Zie PoNÏiHüS. 

PoNTEDERA (JDLIDS) , in 

1688 te Fincenga geboren , 
werd in het begin der 18.e 

eeuw hoogleeraar in de kruid-
•kunde te Pudua. Hij gaf in 
het licht: 1.° Conpendium 
tabularum botanicarum , in 
quoplanice 272 al> eo inltalia 
nuper deteolce recensentur, 
1718, in 4.*° — 2.o De fo
rum natura, 1720 in 4»to •— 
3.° Antiquiiatum latinaram 
grcecarumquce enarraiiones 
el emundationes , Padua , 
.1740, in 4,*° Hij is opzijn 
landgoed Logino in 175.7 
overleden. 

PONTÉVES. — Zie FLASSANS. 

PONTHIEü (ADELHEID of 
ADÈLE gravin van), is ten 
tijde der kruistogten beroemd 
geweest. Nadat zij op eene 
onregtvaardige wijze door ha
ren vader veroordeeld, aan 
haren echtgenoot ontrukt, 
aan eenën soudan verkocht 
en langen tijd daarna herkend 
was, werd zij zegevierende 
naar haar vaderland terug 
gevoerd. Hare lotgevallen 
hebben aan den commandeur 
DE ViGifACODRT het onder
werp tot zijnen roman gele
verd , JDÈIE DE PötfTHlEU 
genaamd, die in 1723 ge
drukt is, misschien was deze 
geschiedenis zelve in haar 

XX. DEEL. 

geheel slechts een, roman. 
DE XA PLACE heeft over dit 
onderwerp een slecht Treur
spel en de SAINT-MARC eene 
Opera vervaardigd, in 1772 
ten tooneele: gevoerd. 

POÜÏTIANÜS (heilige), Werd 
na den dood van den heili
gen URJBANDS I , in 230 voor
gevallen , op den stoel van 
den heiligen PETRUS geplaatst 
en bekleedde denzelven, vol
gens den almanak van TIBE-
RIÜS , gedurende vijfjaren ; 
hij leed veel voor het geloof 
van J . C. onder keizer MAXI-
MINDS, en overleed in het 
jaar 235 , op het eiland Sar
dinië , , werwaarts hij ver
bannen was. Ofschoon hij 
zijn leven niet door het zwaard 
verloor, was hij niettemin 
een martelaar voor het ge
loof, wijl hij ten gevolge der 
ellende en verlatenheid, in 
het land waarin hij verban
nen was, het leven verloor. 
Zijn lijk werd naar de be
graafplaats van CAMXXÜS te 
Rome overgebragt, en men 
is vrij algemeen van gevoe
len , dat de heilige FABIANUS , 
Paus , deze overbrenging be
werkstelligde. Men schrijft 
hem twee Brieven toe, maar 
dezelve zijn van een tijdvak 
na zijn Pausschap. 

• PoNïlER (GÉDiON), werd 
in 1640 geboren. Hij was 
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protestant, maar nog 'jong 
zijnde werd hij Catholijk, 
beoefende de gewijde weten
schappen , ontving de pries
terwijding en werd aposto
lisch protonotaris. Hij leidde 
altijd een regelmatig leven , 
en overleed in 1709, Men 
heeft van hem: 1.° Ze ca-
binet etc. (Set kabinet der 
grooten), Parijs, 1680 — 
1689, 3 dl> in 12.™° — 
2.° Questions etc* (Vragen 
van de prinses HENRIETTE 
DE LA GUJCHE , hertogin 
van Angouleme, over aller
lei onderwerpen , met de ant~ 
•woorden), Parijs ,1688, in 
12.H»0 De president COUSSIN , 
heeft in het Journal des Sa-
vans, aan de we/ken van 
PONTIER , eenen welligt al te 
overdreven lof toegezwaaid. 

PONTIS (LODEWIJK DE), heer 
van het landgoed Pontis , in 
het diocees van Embrun, 
werd in 1583 geboren. Zijn 
vader had zich door zijne 
dapperheid onderscheiden, en 
hij zelf nam, nog jong zijn
de, dienst in het garde-rege-
ment onder HENDRIK. IV, en 
verhief zich door zijne dien
sten tot verschillende mili
taire posten. LODEWIJK XIII, 
van zijne dapperheid onder-
rigt, 'benoemde hem tot lui
tenant bij de garde en gaf 
hem , eene compagnie in het 
regiment van Bresse. Deze 
vorst bewoog hem, om den 

post van algemeen comrnis- ; 
saris der Zwitsers té koopen; ' 
maar duizenden hinderpalen 
verzetteden zich tegen zijne j 
fortuin. Daar POKTIS, moede I 
was van onophoudelijk in de- \ 
zen dwarlwind te worden ge- ! 

slingerd, en zich niet aan 
den kardinaal DÉ RICHEIIKÏ f 
wilde verbinden f zoo zag hij \ 
zich genoodzaakt het hof te j 
verlaten. Hij sloot zich op 
in Port-Royal'des-Chump ,-
alwaar hij in 1670, in den 
ouderdom van 87 jaren over
leed , na gedurende vijftig ja
ren drie koningen gediend, 
en zeventien wonden ontvan- I 
gen te', hebben. Wij hebben • 
onder zijnen naam Gedenk- ! 
schriften, in 1676, te JTV \ 
rijs, in 2 dl.» in 12.™°ge- i. 
drukt. Men vindt in dezelve = 
de merkwaardigste omstan- \ 
digheden van de oorlogen van | 
zijnen tijd, van de kuiperijen 
des hofs, en van het bestuur 
der vorsten, onder welke Wj 
gediend heeft. De onaange- . 
naamheden welke de schrij
ver aan het hof ondervond, 
maken zijn verhaal vérdacht, 
vooral als hij over den kar
dinaal DE RICHEUEÜ en eeni-
ge andere ministers spreekt. 
» Ik stel de Gedenkschrif
ten van DE PONTIS zeer op 
P rijs," zeide mevrouw W 
SÉVIGNÉ in eenen harer brie- . 
' e n , » wijl hij het leven en > 
den tijd van LODEWIJK XIH' j 
met zoo veel waarheid, rond- i 
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borsligheid en gezond ver
stand verhaalt, dat ik er mij 
niet van verzadigen kan. Dit 
boek heeft vele goedkeurders , 
maar ook anderen, welke het 
niet kunnen dulden. Of men 
bemint of men haat liet, er 
is geen middelweg tusschen 
beide." Pater AVRIGNT en 
YOITAIRE hebben beweerd, 
dat deze PONTIS niet bestaan 
heeft, en dat het een on
dergeschoven wezen is. Het 
is nogtans waar,, dat de fa
milie DE PONTIS , in Proven-
ce zeer bekend-*was, en dat 
dezelve gewoonlijk'den zomer 
op het landgoed Pontis en 
den winter te Digne door-
bragt. Wat PONTIS zelven aan
gaat , zoo hebben de kloos
terlingen van Port'Royal, 
hem nooit als een fabelachtig 
wezen beschouwd, maar hun
ne getuigenis kan Terdacht 
schijnen. Het is een hunner 
vertrouwelingen THOMAS DU 
FOSSÉ , welke beweert, deze 
Gedenkschriften uit de ge
sprekken van dien krijgsman 
verzameld te hebben, eene 
bron die, wanneer zij waar
achtig zoude zijn, om ver
trouwen te verdienen, een 
buitengewoon naauwkeurig en 
getrouw geheugen zou voor
onderstellen. Datgene wat me
vrouw DE SÉVIGNÉ" er van 
zeg t̂, duidt genoegzaam aan, 
dat h'et een partijdig werk 
is, en dat zij het volgens 

H 

die partij beoordeelt, waar- -
aan zij verkleefd "was. Wat 
zeker is , is dat deze Ge
denkschriften , " van valsche 
bijzonderheden wemelen, wel
ke door eenen gelijktijdigen 
en wel onderrigten schrijver 
niet verhaald hebben kunnen 
worden. 

PONTIUS PIEATUS* — Zie 
PltATUS. 

PONTIÜS. — Zie PONCE. 

PONTIUS of DUPONT (PAIT-
tus ) , een Belgische graveur , 
in 1596, te ontwerpen ge
boren , en in het begin van 
de 17.e eeuw overleden. Hij 
Was een geleerd en naauw-i 
keurig teekenaar. Men heeft 
van hem een aantal platen, 
volgens RUBENS , TAN DYCK 
en JORDAENS, Dezelve zijn 
zeer gezocht. Zijn meester
stuk is de JBf.Mocuvs t vol
gens RUBENS , waarvan het '• 
oorspronkelijke in het Mu
seum , van het Louvre ge-' 
vonden wordt. Men bewon
dert en zoekt ajgemeenlijk de 
schoone plaat SHQTÖMYRJX 
die het hoofd van Cmus, in 
eene vaas met bloed dompelt. 

PONTOPPIDAN (ERICH E -
RICBSON) , leeraar in de god
geleerdheid en Luthersch bis
schop in 1616 tefiiergegard, 
op het eiland Funen in De' 

2 
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nemarken geboren, en in 
1678 , in den ouderdom van 
62 jaren , overleden , heeft 
verscheiden werken in het 
licht gegeven, onder anderen: 
Grammatica linguce Dani-
cce,t 1666. — 2.o fiycoUcd 
sacrtt, Leijden , ' 1643 .— 
3.° Theologice practicce seu 
JSthipce sacroe synopsis, 
1656. rh 4«° Epigrammaiüm 
latinorum centurice Varia?. 
— EBICH PONTOPPIDAN , zijn 
achter-neef, of de zoon van 
zijnen neef LÓDEWNK PON-
TOPPIDAN, hofprediker des 
konings van Denemarken, in 
1744, heeft eene Geschie
denis van de hervorming van 
Denemarken, én eene Ker
kelijke Geschiedenis van dat 
land, ir. het licht gegeven, 
vol vooroordeelen zijner sekte. 
Hetgeen hem meer tot eer heeft 
gediend is: Marmora Dd-
nica, seu inscriptionum per 
JDaniam universam sylloge, 
2 dl.n in fol. Nadat hij bis
schop van Bergen in Noor
wegen was geworden, gaf 
hij de Natuurlijke Historie 
van deze provincie in het 
licht, welke op eene zeer 
belangrijke wijze en met bon
dige aanmerkingen is geschre
ven. Men heeft nog van hem 
eene herderlijke Onderrig-
ting••, over de wonderen der 
Voorzienigheid , en de welda
den , welke in de ruwste en 
koudste mkliaten verspreid zijn. 
Hetzelve is in het Fransch ver- j 

taald en gedrukt in 1760. 

PoKioRMo (JACOPO "CAR-
KUCCIDA) , een beroemd schil
der^ in 1493 te .Florence 
geboren, in 1558 in de
zelfde stad overleden. Zijne 
eerste werken kondigden een. 
verheven talent aan. Toen j 
RAPHAëLenMlCHAëLANGElO, ; 
hem zagen , zeiden zij dat: j 
» deze meester de schilder-
kunst tot haren hoogsten graad j 
zoude brengen/' PONTÖRMO, I 
vervulde deze voorzegging in 
haren geheelén omvang niet; t 
maar men kan niet ontken- j 
nen dat hij een krachtig pen
seel, en een schoon koloriet 
bezat, en jat hij vindingrijk 
in zijne voortbrengselen was. 
Zijne wijze was groot, of
schoon een weinig hard. #!) ! 
verliet zijne gewone manie1" 
van arbeiden, waarin hij veel ; 
roem had verworven, om 
den Duitschen smaak aan 
te nemen. Het is aan deze 
eigenzinnigheid dat men bet 
groote verschil moet toeschrij
ven , hetwelk tusscheri zijne 
eerste zeer geachte stukken 
en de 'laatste bestaat, waarin 
men geenerlei belang stelt. 
Hij wilde tot zijne eerste ma
nier terugkeeren, maar zijne 
pogingen waren vruchteloos. 
Deze schilder had eenige bij
zonderheden in zijne levens
wijze; hij had in zijn huis 
eenen houten trap doen ma
ken, welke hij, zoodra hij 
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op zijnewërkplaatswas>door 
middel van eene katrol in 
dé hoogte trok. » Een mid
del, zegt een schrijver , welke 
de vlijtige lieden , en Vijan
den van- nuttelooze gesprek
ken met vrucht zouden kun-i 
nen aanwenden om de ledig-
gangers te bedriegen , en zich 
van de tot hun werk noodi-
ge rust te verzekeren." Om 
dezelfde reden, bediende hij 
zich zelven, en bevrijdde 
zich van alle ongelegenheid, 
welke de afhankelijkheid van 
éene vreemde hulp te weeg 
brengU Het museum van 
Parijs, bezit twee schil
derijen van dezen meester. 
Het vermoedelijke portret van 
GlOVANNI BELLE CORNI-
OLE, een beroemden graveur. 
De gelofte van . Florence, 
oide ff. Maagd op de kniën 
van de heilige ANNA gene» 
ten, het Kind JE sus ophef

fende , terwijl aan hunne zij
den , andere Heiligen staan. 

PONTÜS. — Zie GARDIE 
(PONTÜS DE LA). 

* PONZ [don ANÏONIO) , een 
geleerde Spanjaard. werd. te 
Bexix, in het koningrijk 
Falentia, den 28 Junij 1725, 
geboren. Zijne uitgebreide ge
leerdheid , deed hem naar 
Madrid beroepen, alwaar hij 
verscheidene gewigtige posten 
bekleedde ; hij werd benoemd 

H 

tot lid der akademiën t vén 
Sx. FEKDIITANP , en van ge
schiedenis dier hoofdstad, van 
die der oudheden te Zo«« 
</e», en' van > de Arcadische 
te Rome. Hij reisde door 
verscheidene deelen van '''Eu
ropa ,; en bleef langen tijd 
te Rome en te ^Napels. Bij 
zijne terugkomst te Madrid, 
doortrok hij geheel Spanje ^ 
en gaf in het Jicht: 1.° Rei-
ze door Spanje, Madrid, 
1772 en volgg.', 13 dl." iü 
8.v° Dit werk is van gfoöt 
nut geweest aan DE IA BORDE , 
tot zijne Itinéraire etc. (Reis
beschrijving dóór Spanje) ,. 
hetwelk het naauwkeurigsté 
is wat. men kent. JOANJSES 
ANDREAS DIEZ , höogleeraar in 
de geschiedenis te GöttingeH', 
vertaalde het eerste deel in 
het Fransch, in 1775 ge
drukt. Hetzelve is ook in het 
Hoogduitsch en Italiaansch 
vertaald. -— 2.° Reis buiten 
Spanje, Madrid, 1785 , 2 
dl.» in 8.v° Dit is de vrucht 
der waarnemingen van PoNZ , 
op zijne togten in vreemde 
landen; Men merkt in het
zelve juiste overzigten , on^ 
partijdigheid en eene gezonde 
kritiek op. Hij beoefende de • 
dichtkunde evenzeer met 
vrucht, beschermde de let
teren, van welke hij een 
bekwame kenner was en over
leed den 4 December 1792 , 
te Madrid.Hij was.ook een 

3 
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yoprnaam schilder, men heeft 
van hem zeer gezochte schil
derstukken, 

POWZB» — Zie PONCB. 

PoNZETA (FERDINAND), te 
Florence, van adellijke en 
uit iVo^e/s oorspronkelijk e ou
ders geboren, verkreeg den' 
post van schatmeester van 
Paus LEO X , die hem het 
bisdom Melfi, vervolgens dat 
yan Grosseto gaf, en hem 
eindelijk iö 1517 tot kar-

• dinaal verhief. Deze prelaat 
maakte zich geacht door zij
ne yoorzigtigheid en door de 
zuiverheid zijner zeden , en 
bewees groote diensten aan 
den H. Stoel. Tijdens de in
neming van Rome, behan
delden hem de Duitschers, 
onder welke zich vele ketters 
bevonden, op eene schande
lijke wijze, en sleepten hem 
«iet wreedheid door de stra
ten der stad. Deze gewelde
narijen waren de oorzaak van 
zijnen dood, welke den 2 
September ï 527, in het 90.»^ 
jaar zijns ouderdoms! plaats 
had. Zijn lijk werd in de 
kerk van 0 . L. F. des Fre-
des ter aarde besteld, al
waar men zijn grafschrift ziet, 
hetwelk JACOBÜS PONZETA , 
bisschop van Malfi, zijn neef, 
voos hem liet vervaardigen. 

POMZIO (PtAMiNo)., een be
roemde bouwkundige, bij Cö-

«2e, in Lombardyè, in 1566 
geboren , studeerde te Rome 
en onderscheidde er zich in 
zijne kunst. De schoone ka* 
pel van de familie BORGHESE , 
te Sanota Maria Majore» 
is door hem 'vervaardigd, als
mede die , Pauline genaamd , 
alwaar men evenzeer den rijk
dom der steehen , als het vol
ledige des beeldhouwwerks be
wondert. De sacristij van de
ze hoofdkerk, werd even als 
de schoone dubbele trap > 
welke het paleis Quirinaal 
versiert, onder zijn opzigt 
tot stand gebragt. Hij bestuur* 
de het bouwen van de hoofd
kerk 'van den heiligen SBBAS-
TIANÜS. Intusschen is zijn 

beste werk dê'prachtige voor
gevel van het paleis Sciria 
Colonda, waarvan de hoofd
deur van een enkel stuk is» 
en volgens de grondregels van 
den bouwmeester VIGNOIE» 
vervaardigd werd. PoNZWv 
overleed te Rome, in den 
ouderdom van 45 jaren , on
der het Pausschap van pAütüS 
V. Deze kunstenaar hield vee» 
van het verhevene, en men 
merkt in al zijne werken veel 
smaak, en eene naauwkeu-
rige evenredigheid in al «e 

deelen op. 

Poot (RENAÜD). —Zie PO' 
iüS. 

POOI,E(MATTHEIJS), in * 6 2 4 ' 
te York, en volgens som-
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migen te Londen geboren, 
werd, in de hoogeschool Tan 
Oxford opgenomen, en deed 
dezelve door zijne geleerd
heid eer aan. Hij werd rector 
van Sint-Michaël-the-Quern 
te Zonden, in 1648, en stel*' 
de in 1653, "een plan voor 
ter opvoeding der jeugd, het* 
welk het parlement goedkeur-
do , maar daar de ontwerper 
genoodzaakt \yas,, zich naar 
Mqlland te begeven, zoo ycerd 
dit plan niet verwezenlijkt, 
en wanneer men het weinige 
goede; van aijne opvoedings-
plannen in aanmerking neemt» 
tan men zeggen, dat het pu
bliek er niet veel bij verloor, 
PoojbE, had vóór zijn vertrek 
verscheiden werken in het 
licht gegeven, waarvan het 
voornaamste is: Synopsis cri* 
tioorum, Londen•:,. 1669, 5 
deelen, welke in 9 deelen 
kunnen gebonden worden, in 
fol. en in 1684, te utrecht 
herdrukt, 5 deelen in fol. 
met vermeerderingen, welke 
niet beletten de eerste uit
gave voor de beste te hou
den. Dit werk is eene verr-

s korting der aanmerkingen van 
de bekwaamste uitleggers der 
heilige Schrift, en vooral 

- der protestanten. Hij overleed 
te Amsterdam, in 1679. 

POOT (HUBERI CORNEIISZ.), 
een Hollandsqh dichter, in 
het gehucht Jbtstvöude, bij 

Delft ,, den 20 Januarij 1669 
geboren,.Zijn, vader was een 

| landman. De jonge HOBKRX 
verliet den ploeg bijna niet, 

: en vond nógtans tijd genoeg 
| om zich in de iNederduUsche 
dichtkunde te oefenen, en 
er in uit te munten. Hij heeft 
verdiend door velen de Mol* 
la,ndscheffESiODUS,\eviQt' 
den genoemd. POOT overleed 
den 31 December 1733, in ' 
den ouderdom van 65 jaren. 
Zijne dichtwerken .zijn in,. 3 
dl.» in 4 . t 0 , gezamenlijk uit
gegeven , Delft, 1726, 1728 
en 1735, met zijn'portret 
verrijkt, en met vignetten en 
loofwerk versiert. [Nog heeft 

'POOT herzien en met keuji-
ge Dichtkundige Tpepassinr 
gen vermeerderd: Met ff root 
natuur^ en aedekundig ffe-
r.eldtooneel ofWoordenboekï, 
van aloude Egyptische:, 
Grieksche en Romtinsche 
zinnebeelden, 3 dl.n in fol. 
met pi. Delft, 1743 — 175Q.) 

POPE (ALEXANDER) , zag 
den 22 Mei 1688, te Lon
den het licht. Hij sprqot uit 
eène oude adellijke familie 
van het graafschap Oxford, 
Zijne ouders, die Cathohjk 
waren, lieten hem slechts eene 
middelmatige fortuin na. Daar 
hij een zwak Jigchaamsgestel 
had, misvormd en zelfs ge-
bogcheld was, maakte hij het 

I voorwerp der teederste zor-
[ 4' 
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gen zijner moeder uit , en 
genoot in het ouderlijke huis 
eene opvoeding, welke naar 
de gelukkige; gaven met wel
ke hem de natuur begunstigde, 
geëvenredigd was. In den ou
derdom van 6 jaren, las hij 
reeds de Grieksche en Latijn-
sche dichters, .onder hetop-
zigt van eenen ouden Catho-. 
lijken priester bij wien hij 
in' de kost was, later volbragt 
hij 'zijne eerste studiën te Lon
den; "nadat hij aldaar eens 
in den schouwburg was ge
weest, had hij , na verloop 
van eenige dagen, een stuk 
voor de vuist gemaakt, over 
een Grieksch onderwerp. In 
den ouderdom van 12jaren, 
werd hij naar het ouderlijke 
huis teruggeroepen, alwaar 
hij hartstogtelijkde Herders
zangen van YIRGILIÜS beoe
fende. Deze studie en de 
beschouwing der velden sleep
ten hem'tot zijne Herders
spelen mede. Hij schreef ook 
eene Ode over hel landleven 
en later vervaardigde hij een 
dichtstuk getiteld : Set woud 
van Windsor en vervolgens 
een Herderszang op de ge* 
boorte van den MESSIAS. 
Men merkt in dit laatste stuk 
verhevene denkbeelden en ee
ne zeer, gekuischte dichtkun
de op. De Proevet over de 
critiek, verscheen in 1709 
in het licht, en stelde den 
jongen dichter in den rang 
ijer schoonste geniën van j?«-

geland, ofschoon er geene 
orde in het ontwerp, en. de ^ 
verbeeldingskracht niet altijd 
wel geregeld was. De abtBü 
RESNEI, heeft er eene uit
muntende vertaling (in het 
Fransen) van in het .licht 
gegeven. De tempel der ver
maardheid, welk dichtstuk 
in 17,10 verscheen , biedt nog 
minder orde aan dan de 
Proeve over de critiek, al
les is. in dat geschrift ver
ward , er komen echter stuk
ken in voor van eene uitste
kende schoonheid, en die 
den man van genie verraden. 
De Opgeligte haarlok, een 
klein dichtstuk in vijf zan
gen, in 1712 in het licht 

| gegev.en. Dit nietig stukje 
' ademt niet anders dan den 

minnenhandel; maar de Brtf 
van HELOÏSE , aan JsAl-
LARD schijnt ingegeven te 
zijn door al hetgene wat de 
hevigste liefde kan inboeïf-
rhen. De dichter schildert"» 
hetzelve de worstelingen der 
natuur en der genade op eene 
wijze, waarbij de godsvrucl» 
en de vrede der zuivere zie
len niets te winnen hebben' 
Een belangrijker werk hield 
POPE bezig, toen hij -de*» 
brief ter wereld bragt. :»0 
bereidde eene berijmde, ver
taling (in het Engelsch) van 
den Ilias en de Odyssee-
-Geheel ingeland schreef op 
dit werk in , èn men beweert, 
dat. de schrijver die niet 
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minder dan belangeloos was* 
er bijna 'honderd duizend 
Kroonen op won. Toen de 
Eiigélsche HOMERUS het dag
licht zag, scheen hij , of
schoon men er rijkdom en 
kracht in aantrof, verre be
neden den Griekschen te zijn. 
Zijne vijanden of liever zijne 
mededingers maakten er ge
bruik van om hem met schimp-
redenen te overladen. Zij 
gingen zoo ver, dat zij zelfs 
zijn gelaat en zijne gestalte , 
die , zoo als boven reeds ge
zegd is , , in de daad niet 
voordeelig waren , in een be-
lagchelijk licht te stellen: 
zij verweten hem dat hij stonk, 
lelijk en gebogcheld was. 
POPE antwoordde dooreen he
kelschrift, getiteld3: deDun-
ciade. Hij deed in hetzelve 
eene monstering over de schrij
vers en boekverkoopers. Dit 
laag en onzedelijk schimp
schrift ademt niet dan woe
de. ~ De schrijver schaam
de zich later zulks voortge-
bragt te hebben. Hij aarzel
de niet hetzelve in de tegen
woordigheid van den hoog
leeraar SWIFX in het vuur te 
werpen, die er hetzelve be-
hendiglijk weder uit haalde, 
en hem de slechte dienst be
wees van het te bewaren. 
Zijne benijders niet te vre-
den hem in een twintigtal 
Jasterschriften, met den naam 
van weetniet, gek } gedrogt, 

moordenaar en vergiftiger 
te bestempelen, bragteh te 
Londen een verhaal in om
loop, van eene schandelijke 
geeseling. Dit schimpschrift, 
waarin eenige scherpe trek
ken voorkwamen, welke niet:., 
geheel van grond ontbloot 
waren , vervulde het hart van ' 
POPE met bitterheide Hij 

'• stelde zich niet «tevreden een 
Berigl aan het publiek te 
doen schrijven, waarin hij 
betuigde dat hij op den door 
het verhaal aangeduidèn dag 
zijn huis niet verlaten had, 
hij wilde daarenboven nog 
nieuwe trekken bij de Dun-
ciade voegen. Zijne vrienden 
raadden hem aan , zijne vijan
den enkel door loffelijke wer
ken te antwoorden , en hij gaf 
de Proeve over den mensch in 
hei licht. De schrijver verfraai
de de meeste dorre onderwer
pen door eene edele, krachtige 
en kunstmatig afwisselende 
welsprekendheid. Er komen 
echter veel te langwijüge 
beschrijvingen en herhaalde 
denkbeelden in voor. Men " 
vindt weinig bondigheid in 
eenige stellingen, weinig or
de en verband in de denk
beelden , en wat het voor
werp van eene veel ernstiger 
critiek uitmaakt, is: dat men 
er der ongodisterij gunstige 
grondbeginselen, eene onbe
paalde zedeleer zonder ee-
nig gezag, en eene ingebeel-

'. 5 
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de én bedriegelgke bovenna-
tuurkunde in aantreft, Het 
is waar dat RAMSAY getracht 
Keeft zijne gevoelens te ver
dedigen, in eenen brief'aan 
RACINE den zoon, aan wien 
POPE zelf schreef; maar het 
is zeer moeijelijk voor hem, 
die de werken van Po PK ge
lezen* eri zijne vrienden ge
kend heeft, deze gevoelens 
niet eenigzins in twijfel te trek
ken., » Na dit dichtstuk in 
het Engelsen, gelezen te héb* 
ben, zegt RACINE , erken ik, 
weiverre van er den verdediger 
van te zijn, dat het slechts 
doof gedwongene verklaring 
kan geregtvaardigd worden ', 
en dat het stelsel hetwelk 
hij "voordraagt dat der godis-
terij is." Terscheidene schrij
vers hebben hetzelve in het 
Fransch vertaald. De over
zetting van den abt 'DU RES-
NEt, in verzen, is niet let
terlijk genoeg^ en die van 
SILHOÜETTE , in onrijm is 
zulks al te zeer. De abt MII.-
10T heeft er in 1761 , eene 
in l e t Jicht gegeven, die bij 
beide de voorgaande moet 
onderdoen. Men vindt aan 
het einde zijner vertaling 
eenen zedekundigen brief van̂  
POPE over de kennis der 
menschen, Dit is 'eene aan
eenschakeling, van nasporin-
gen, waarin zich de Engel-
sche genie in al haren luister 
en met al hare gebreken ver
toont. Deze brief heeft uit* 

hoofde van deszelfs onder
werp vele overeenkomst met 
de Proeve over den mensch, 
en men kan denzelven als 
eene bijzondere kaart be
schouwen , waarop datgene 
wat op eene algemeene «kaart 
over het geheel wordt afge
beeld in het bijzondere is 
overgebragt. In 1783 heeft 
DE FONTANES eene nieuwe 
berijmde vertaling (in het 
Fransch) van de Proeve over 
den mensch, met aanteeke-
ningen , en met eene met on
beduidende denkbeelden op
gevulde en met al te veel ge
maaktheid voorgedragene re
devoering in het licht gegeven. 
Sommigen geven de voorkeur 
aan die van den abt DU RES' 
NEt, Indien de eerste verlam 
Ier dikwijls in verhevenheid, 
kracht en koloriet .te" kort 
schiet, is hij nogtans duide
lijk, natuurlijk en doet POPB 
verstaan, die in de laatste 
vertaling zoo duister is; aijne 
woordvoeging is meer Fransoh 
en vloeijender; zijne versifi°a" 
tie minder droog, minder 
hard, en minder stoptend» 
POPE heeft nog Oden,, V'a" 
bels, Grafschriften, Voot* 
en Sluitreden 'zamengesteld 5 
hij wordt voor den sierlijk
sten en naauwkeurigsten, en 

wat nog veel meer zegt, voor 
den welluidendsten dichterge' 
houden, .welken JEngeldm 
heeft opgeleverd. Hij hee» 
het wanluidende geschal der 
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Ëngelsche trompet, tot het 
zachte geluid der fluit terug-
gebragt. Wij willen niet over 
zijne Brieven spreken , waar
van men eene vrij uitgebreide 
verzameling heeft. Br mogen 
er zich twee of, drie .onder 
bevinden, welke voor het pu«' 
bliek van eenig belang zijn, al 
de overigen hebben bijna geene 
waarde en het is bijna met alle 
dergelijke verzamelingen even
eens gelegen. Zijne verschild-
lende werken zijn te Londen 
gezamenlijk uitgegeven in. 
1751, 20dl.a,in8.vo, 1767, 
9 dl.n in 8. t° , ib id ,1804, 
6 dl.» en te Edimburg, 
1764, 6 dl.» in 8.*° Zijne 
Vertaling van EQMERUS , 
wordt niet in deze laatste 
uitgave gevonden. Deze ver
taling is in 1805 XQ Londen 
herdrukt, 12 afl.n in 6 dl.11 

Men heeft 'te' Amsterdam de 
verschillende werken van 
PÖPM , in het licht gegeven, 
uit het Engélsch (in het 
Franach) vertaald, nieuwe 
'uitgave^ met verscheidene 
stukken en de levensbeschrij
ving van den schrijver ver-
•meerderd, met koperen pla
ten; 1767, 7 dl.n in 12.^o 
De meeste der vertalingen, 
in deze verzameling opgeno
men zijn onbeschaafd en onge-
vallig. Men heeft eene nieuwe 
uitgave der volledige werken 
van POPE in het licht gege
ven Parijs 1779, 8 dl.» in 
8.vo met platen. >> POPE, zegt 

een criticus, bezat meer 
: scherpzinnigheid des geestes 

dan waarheid en oordeel. 
Hij heeft noch de genie van 
MI&TON , noch den gelouter-
den smaak van ADDISON. Zijn 
voornaamste talent' was het 
navolgen en zich de denk
beelden van anderen eigen te 
maken.; het talent dat hem 
ontbrak was de uitvindingen 
de orde. * Hij stapelde ver
scheiden schitterende deelen 
op elkander, waarvan hij geen 
wel geëvenredigd geheel wist 
te maken. De meeste zijner 
bijzonderheden, afzonderlijk 
genomen, zijn wei; maar 
ondanks zijn stelsel is het 
geheel niet goed.'''' Men heeft 
dikwijls van -hem, het vol
gende , stuk over den dood. 
aangehaald, hetwelk wezen
lij k buitengemeen schoon is. 
» O dood, ik zegen u? Gij 
zijt het, die de dwingelan
den treft, die er de aarde 
van zuivert en die de wreed
heid en heerschzucht beteu
gelt. Gij zijt het, die hen, 
welke, de wereld gevleid had, 
en die de menschen met ver
achting beschouwden, in het 
stof vernedert, zij vallen en 
wij ademen weder vrij. Zon
der u , zouden onze onge
lukken eeuwig zijn, O dood, 
die de hardvochtige en geluk
kige menschen beteugelt, die 
hunne schuldige harten met 
schrik vervult. Hoop der on-
gelukkigen , ga voort uwen 
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arm over de vermogende en 
geëerbiedigde booswichten uit 
te strekken." Er blijft ons 
na den schrijver te hebben 
geschetst, niets meer over , ' 
dan den mensch te leeren ken
nen. POPE was een goede 
bloedverwant en een goede 
vriend, hij bezat wereldwijs
heid', maar vooral die, welke 
in deze eeuw mode is , die 
veel meer in den geest dan 
in het karakter zetelt. Hij 
was verwaand, spolzUchtig, 
oploopend, afgunstig, offerde 
alles op aan zijnen roem, 
bezat eene kinderachtige ge
voeligheid voor de' cfitiefc en 
was tot1 de grootste geweld
dadigheden in staat, om de-

, zelve af te wenden. Hij be
zocht dikwijls zijnen boek-
verkooper, bij wien hij van 
tijd tot , tijd tooneelen van 
woede aan den dag legde, 
welke zijn gelaat, zijne ge*» 
stalte en het'zonderlinge zijner 
bewegingen kluchtig maakten, 

«Men beschuldigde hem ook 
van gierigheid. Zijne gezond
heid was altijd wankelend, 
en de kunst werd dikwijls 
der natuur te hulp geroepen. 
Hij overleed aan eene borst-
Waterzucht in 1774 in den 
ouderdom van 56 jaren. 

POPE. — Zie BLOÜNT (THO
MAS-POPE). 

POPEMNIÈRE ( LANCEI.OX-
VoEsm heer van ju), een edel

man uit Neder~Poitou', in 
1540 geboren, was Calvi
nist. Hij diende . in den 
oorlog der protestanten, te
gen het gouvernement, het, 
zij te Töulouse (1562) of 
wel in Poiipu. In 1575 
nam hij Tonndy Boutonne 
in , en deed,eenë landing 
op het eiland Mé. Na
dat hij "in 1576 door den 
prins van CONDÉ naar de 
staten van Blois gezonden 
was, ontwierp .hij erdepro-
testatie van zijne medëgeloófs-
genooten. Het volgende jaar, 
wilde hij /« Jtochelk met 
eene geringe magt verdedi
gen, en had bij die gelegen
heid eenen hevigen'twist met 
een zijner officieren, die hem 
de onmogelijkheid van deze 
onderneming voorstelde. J>e 

officier stak hem met zijne» 
degen midden door «het lijf; 
en zijne wond , waarvan j}!) 
niet dan met zeer vele moeite 
herstelde , belette heri) * d en 

oorlog voort te ietten. K0'1 

daarna zwoer hij het calvi-
nismus af, en overleed ^n 

1608, in de voorstad St> 
Gerniain, bijna in armoede. 
Hij was een man, die eene 
levendige maar slecht gere" 
gelde verbeeldingskracht »e" 
zat. Mèii heeft van hem: 
1.° eene Histoire etc. (Ge
schiedenis van jFran&rgky 
van 1550 tot 1577, .4 <*• 
in 8.vo Ofschoon het onder
werp uitgebreid is, kon hel-
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zelve binnen veel naauwere 
grenzen beperkt worden. Hij 
verhaalt "met vele zuiverheid. 
Hij is op vele plaatsen op-
regt en naauwkeurig, en, 
indien. hij het niet in alles 
is, is zulks een gevolg van 
zijnen ijver voor het calvi-
nismus: — 2.° Een werk 
getiteld Zes trots mondes 
(De drie werelden), in 4, t o 

— 3.° Histoire etc. {Ge* 
schiedenis der geschiedenis
sen) , in 4. t0 en?. Dit is 
slechts eene verzameling van 
volksgeruchten. —- 4.° His
toire etc. (Geschiedenis der 
laatste onlusten) enz. sedert 
1562, Zeulen, 1571 ; — 
5.o VJmiral etc. (De Admi-
raal van Frankrijk), 1584. 

* POPHAM{sir HbMERiGGs), 
een Engelsch admiraal in 
1762 te Gibraltar in eene 
uit Ierland oorspronkelijke 
familie geboren, was de 21. e 

zoon, zijner moeder, die, bij 
zijne geboorte bezweek. Zijn 
vader, consul te jtêtuan in 
het koningrijk Marocco, bad 
44 kinderen bij zijne ver
schillende vrouwen. Opge
voed door de zorgen van een' 
zijner oudste broeders die 
regtsgeleerde te Madras was, 
ging de jonge POPHAM van 
de hoogeschool van Cam-
bridge, tot de zeedienst over, 
in de hoedanigheid van een
voudig matroos, bij het smal-
deel van sir THOMSON , en 
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later volgde hij dezen Com-
módoor op de kust van A-* 
frika als zee-intendant. ïfa-
dat hij deel had genomen 
aan den togt naar Amerika 
in. den oorlog tegen de Fer-
eenigde Staten, en luitenant 
was geworden, legde hij ZUIT 
ke buitengewone bekwaam
heden in de zeevaartkundige 
plaatsbeschrijvingen aan den 
dag, dat hij in 1788 werd 
verkozen, als lid eener Com
missie , die uitgezonden Werd 
om New Harbour 'm oogen-
schouw te nemen, hetwelk 
als zeergeschikt was voorge
steld om een wapenhuis voor 
de zee-dienst te worden. In 
1791, voerde hij in Indië 
het bevel over een binnen-

• landsch schip , met hetwelk 
hij zich naar* Bombay be-

.gaf, maar hij had hevige 
stormen te verduren welke 
hem noodzaakten te Poulo-
Pinang, tegenwoordig het 
eiland van den Prins van 
Wallis genaamd , het anker 
te werpen. Dit toeval bragt 
hem tot de ontdekking en 
de kennis van de zuidelijke 
zeeëngte, van welke hij in 
hetzelfde jaar met toestem
ming van het bestuur, het
welk aan sir POPHAM een' brief 
van dankbetuiging schreef, 
eene kaart in het licht gaf. 
De gouverneur-generaal en 
verscheidene scheeps-kapi-
teins der Compagnie , die het 

11 voordeel inzagen, dat men van 
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zijne ontdekking kon trekken 
boden hem ook openbare 
dankbetuigingen en blijken 
van hunne erkentelijkheid 
aan. Nadat de oorlog tus-
schen Engeland en 'Frank
rijk was uitgebarsten, was hij 
als, •vrijwilliger bij het beleg 
van Nijmegen, injl794door 
PICHEGRÜ ondernomen, tegen
woordig , en legde er bewij
zen van dapperheid aan den 
dag , waardoor de hertog van 
Tork hem leerde kennen, 
die in April 1795 den rang 
van scheeps-fcapitein voor hem 
verwierf. Toen was het dat 
hij op het 'denkbeeld kwam 
om de Vlaamsche visschers 
tegen de Fransehen te wape- j 
nen ten einde hunne eigene j 
steden te verdedigen, welk 
middel hij later in Enge
land in het groot deed aan- . 
nemen. Toen de voordeelen 
van PICHEGRÜ de Engelschen 
noodzaakten Bolland te ont
ruimen , bestuurde hij de in
scheping der troepen, en 
begeleidde dezelve naar En* 
geland met de fregatten den 
Jtmpliion en den Dedalus, 
Hij stelde vervolgens aan het 
bestuur het organisatie-plan 
van een corps zeelieden voor , 
bestemd om aan elke poging 
van inval van den kant der 
Franschen weerstand te bie
den , en als belooning ver
kreeg hij het bevel over eene 
dezer Compagniën, hetwelk 
hij tot in het jaar 1800 be

hield. Gedurende dien ge-
heelen tijd , legde hij' veel 
moed en beleid aan den dag 
en het gelukte hem in 1798, 
om de sluizen, het dok en 
de verschillende werken, van 
het kanaal van Ostende naar 
Brugge, langs hetwelke de 
Fransche generaal eene groote 
hoeveelheid krijgsbehoefteö 
naar Duinkerken voerde, të 
verbranden en te vernietigen* 
Gedurende den winter van 
1799, werd hij óp niéuw 
aan de kusten van Bolland 
gebruikt,en ontving er eene 
jaarwedde van vijf-honderd 
ponden sterlings , als een be
wijs van tevredenheid over 
de diensten, welke hij toen
maals bewees. Op het einde 
van 1800 , werd hij op nieu«Ü 
naar de Oost-Indien gezon
den , met een smaldeel van 
vier linie-schepen, en H 
beraade zich met den 

alge-
meenen landvoogd W l i ^ " 
IET , in wi'eas naam hij niet 
voordeel verschillende di
plomatische zendingen ver» 
vulde bij den she r i f f " 
Mecca en andere Arabische 
legerhoofden. Bij zijne te
rugkomst in Engeland vond 
hij het ministerie veranderd» 
en de tvighs aan het hoofd 
der aangelegenheden. D<tfe 

partij laakte zijn gedrag in 

Indië en liet hem zonder 
bediening; maar daar hij ^ e l ' 
dra , door het vlek Farniouth 
tot het parlement werd ver-
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kozen, maakte hij van zij
nen stand gebruik, om de 
op de administratie der ma* 
rine betrekking hebbende 
ministeriën aan te randen. 
Nadat in 1804 eene nieuwe 
verandering in het kabinet 
had plaats gehad, verkreeg 
sir POPHAM het bevel over 
'den Antilope, van 50 stuk
ken , en werd belast om eene 
proefneming te maken van 
een nieuw middel ter ver
nieling der vloten. Deze eerste 
proefneming slaagde en twee 
Fransche schepen werden voor 
Boulogne vernield, maaf eene 
tweede veel gewigtiger po
ging stelde zijne verwachting 
te leur. In 1805, voerde hij 
het bevel over het maritime 
gedeelte der onderneming, 
welke zich in Januari) 1806, 
van de Kaap de Goede Hoop, 
meester maakten : van «daar 
begaf hij zich naar Buenos-
Ayres, maar daar deze on
derneming welke hij voor zij
nen chef gedaan had , niet 
slaagde, werd hij op bevel 
van het gouvernement in hech
tenis genomen, en in regteri 
vervolgd, als zijne yolmagt 
té buiten te zijn gegaan. Hij 
werd echter vrijgesproken, 
deze gestrengheid was slechts 
in schijn, men strafte alleen
lijk in hem de mislukte po
ging. Inderdaad, hij werd 
op nieuw in den aanval op 
Koppenkagen, vervolgens aan 
de Noorderkusten van Span.' 

je, en eindelijk bij de ver
overing van het eiland Wal
cheren gebruikt, welk laat
ste hij bij de aannadering der 
Fransche troepen weder ge
noodzaakt was te verlaten. 
Gedurende den oorlog, welke 
in het schier - eiland plaats 
had, voerde hij het bevel 
over den Pènèrable, van 74 
stukken, welke in werking 
werd gesteld, langs de Noord-
westelijke kust van Spanje, 
om de Fransche legerbenden 
te verontrusten. Toen lord 
MOIRA , naar het algemeen 
gouvernement van Bengalen, 
vertrok, werd sir PoPHAM 
belast, hem met de Stirling-
Castle, naar Indïè over te 
brengen , en bij zijne terug
komst werd hij tot kolonel 
der zee-troepen benoemd. Den 
9 Junij 181*4, werd hij tot 
den rang van schout-bij-nacht 
der witte vlag verheven. Hij 
hield zich met onderwerpen 
bezig, welke op de zeevaart 
betrekking hadden, voorna
melijk met de vervaardiging 
van eenen telegraaf, Sema-, 
phore genaamd, welke, naar 
men zegt, twee duizend za-
menvoegingen in nlaats van 
honderd aanbiedt, en bin
nen vijf minuten uit elkan
der genomen en op eene kar 
van de eene plaats naar de 

• andere overgebragt kan wor
den. Dezelve werd door het 
gouvernement aangenomen , 
en in 1815, op de kust van 
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Bridport tot aan de uiter
ste grenzen van het graaf
schap Cornwallis gebruikt. 
In 1819, had hij het 'bevel 
over de standplaats Jamaica \ 
en kort daarna ging hij in 
ff est-lndié hel bevel voeren , 
alwaar hij vruchtelooze po» 
gingen aanwendde, om eene 
verzoening tusschèn den Neger-
Iconing CHRISTOFFEL en-den 
generaal BOTER , te bewerken. 
Sir POPHAM kwam in 1820, 
in [Engeland terug, en over
leed den 11 September van 
hetzelfde jaar te Chettenham. 
Hij heeft in het licht gege
ven: 1.° Kort verslag der 
bijzonderheden betrekkelijk de 
behandeling, ondervonden 
door sir HOME .PopHAM , 
sedert iyne terugkomst uit 
de Moode nee, 1805 , in8.v° 
—• 2.° Beschrijving van hel 
eiland den Prins van {Vul
lis , en van de voordeelen 
welke hetzelve als zeepunt 
aanbiedt, 1805 , in 8J° — 
3.° Grondregels en regle
menten , welke men aanboord 
der schepen van Z. M.ver-
pligt is, in acht te nemen, 
1805, in 4 > Sir HOME 
POPHAM was lid, van de ko
ninklijke* maatschappij van 
Zonden, ridder van de Bad
orde, enz. en ontegenspreke
lijk een der- beste Engelsche 
zeelieden van de 19.e eeuw. 

. POPIEL I ; koning of eigen
lijk hertog van Polen, zoon 

van LESKO of LECHTJS III, 
en volgens anderen IV,volg
de hem in 815 op, en over
leed vijf jaren daarna. Zijn 
zoon PoPIEt I I , die hem op
volgde , is in de Poolsche 
jaarboeken , door zijnen tteu-
rigen en buitengewonen dood 
beroemd. De geschiedschrij
vers verhalen , dat hij ia 840, 
met zijne vrouw en zijne kin
deren door- de ratten opgege
ten werd. .(Zie OTÏO of HATTO.) 
PUST volgde hem naar eene 
tusschenregering van een ol 
twee jaren op. 

- PopitlDS (C.), uit de door
luchtige familie der POPIUDS-
SEN, welke vele groote man
nen aan de Romeinsche re
publiek opleverde. Hp werd 
naar ANXIOCHUS , koning JaD 

'Syrië', afgezondenj om !)«(" 
te beletten , PiOï-OMEDS, K°" 
ning van Egypte^ en bond
genoot van het Romeinse"» 
volk, aan te randen. De oj* 
rische vorst zocht het ver
zoek der Romeinen behen-
diglijk te ontwijken; » a a 

Ponuos , die zijn voorname» 
ontdekte, trok met zijn sU>KJe 

eenen cirkel om hem henen, 
en beval hem niet buiten 
denzelven te komen , alvoft^ 
hem een beslissend antwooi 
te geven, of van vrede o 
van oorlog. Dit gedrag *et" 
schrikte ANTIOCHDS zoo zeer» 
dat hij in hel jaar 168, v0<£ 
J. C. van zijn ontwerp a1 
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zag, en al de steden Van 
Egypte /waarin hij bezetting 
had, ontruimde. — Men moét 
C. POPILIDS niet verwarren, 
met eenen anderten POPIMDS , 
een booswicht van geringe 
afkomst, die CICERO doodde, 
ofschoon deze groote rede-
naat hem, door zijne wel
sprekendheid, het leven ge
red had. ' 

POPIHÜS NÉPOIIANDS. — 
Zie NEPOTIANUS. 

POPPÉA SABINA, dochter 
van Tixus ÖLMüS , die ques-
tor (schatmeester) was ge
weest ; nam den naam van 
haren grootvader POPPÉÜS 
SABINÜS aan, die zijne fami
lie door de eerbewijzen van 
de zegepraal had beroemd 
gemaakt. Zij werd aan eenen 
Romeinsch ridder, RDFDS-
CRISPIISUS genaamd, uitge-
huwd, die bij haar eenen zoon 
verwekte, toen Oxxo , die 
later keizer werd en toen
maals de gunsteling van NERO 
was, haar aan haren echt
genoot o'ntweldigde en haar 
iiuwde. Hij hield niet op 
haar voor NERO te prijzen, 
die verliefd op haar werd , 
zijne vrouw OCXAVIA verstoot
te , die weldra aan hare me-
dedingster werd opgeofferd, 
en PoPPÉA huwde, Daar Pop-
PÉA gedurende het leven van 
AGRIPPINA , den troon niet 

XX. DEEt. 

kon hopen te beklimmen, 
zoo verbitterde zij NERO on
ophoudelijk tegen zijne moe
der, die eindelijk ook :werd 
opgeofferd. Het was eerst na 
den dood van AGRIPPINA, 
.dat OclATIA verstooteh werd. 
NERO verwekte eene dochter 
bij PQPPÉA. De geboorte van 
dit kind bragt hëm in ver
voering van vreugde; hij gaf 
het even als aan hare moeder, 
den naam van ApGusïA. POP-> 
PEA had onder eenen wree-
den en' eigénzinnigen vorst, 
niet lang genot van hare gunst. 
Zij overleed aan de gevolgen 
van eenen schop, dien NERO 
haar gaf, toen zij zwanger 
was, in het jaar 65 vóór 
J . C. Zij had zich veroor
loofd den spot met den kei
zer te drijven. Hij betreurde 
haar later, bewees aan hare 
overblijfselen groóte eer en 
sprak zelf hare lijkrede uit. 
De zorg, welke POPPJSA voor 
hare schoonheid droeg is be
rucht. Zij baadde zich dagè-

•lijks in ezelinnen-melk. 

f PöFPEi. (NICOIAAS JANS
SEN VAN) , een der martelaars 
van Gorinchem, te PFeel-
de, een dorp bjj Turnhout, 
van geringe maar deugdzame 
en godvreezende ouders ge
boren , i s , na te Leuven, 
in het collegie van SIANDONK 
zijne studiën volbragt te heb
ben, tot onderpastoor te Go-
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rimkèèl aangesteld, maar la
ter- tééft. de pastorij aldaar 
gesplitst werd, pastoor* en 
VA« VBCHEL'S ambtgenoot ge* 
Worden. Hg Was boekachtig 

, vtf« gédaMte èn sghie* altijd 
ifi meditatie , hield zijn 
cbaam met alle zorgvuldig
heid in bed rang , was-naar-
stig.;, ootmoedig , maar zoo 
ijverig, dat hij lust had ge-
kregen- in eétt geestelijk Je* 
Vétf* Bi) waè règtzinhig in 
zijne raadgevingen , had veel 
grootere ööttfag V6or zijnen 
hfmelschen' dan voor zijnen 
awdsehen vader , en daarbij 
döö-dtepsten eerbied voor 

, Jét allerheiligste Sacrament. 
J J ^ t h i j , ten tijde dat de 
Uthohjben en vooral de pries
ters door de zogenaamde 
verdraagzame protestanten, 
onder aanvoering , a n d e f l 
afechowetafcen humt ' Mè 
MARCK- mmm^m mL, 
hrertéJaftdeopdeonmen-
schelijbste wijze vervolgd Wer* 
den, »jjné gemeente in> ziH 

•/n«.-ptadifcatioB'tottóodm.ttoht-
e» standvastigheid aangemoe
digd had, heeft hij zidh, 

-;e*aa alsof, hij ter bruiloft 
iwest gaan zeer gespoed, 
om èë martellÊroon te ont-
j w g t o , welke hij-op zijn 
40.stejaar verwonen hieft, 
nodaf hij z i e h i n h e t ' 

J*re<i lang, met allé vlijt, 
3 * T ;«* régtschapen her* 
der had gekweten. . (j 

PoQÜËtlft. — ZieMoLIÈRB, , 

FÖQÜET. —. Zie LtvoNiÈfiif. ; 

POBBDS. 1-i- Zié POÜRBÜS. ! 

- PORCACCHI (THOMAS), een 
Toskaansch schri jver , in 1530 
te Castigliónè-drelino gebo-
i*en, overleed in 1585 të Fe-
•netïè. Hij vertaalde in het Ita- ' 
liaansch. JüSTiNüs,"Dioif,Piü-
XARcHos, en andere Gfieksche 
en Latijnsche schrijvers. Men 
heeft van hem andere werken, 
Waarvan hét belangrijkste ten ! 

titel voert, JPüneraliandchi 
di diversti popoli e nüüioni, 
configure,delP()tio,FéMB, 
1'S74, in 4 > Hij'beoefende 

ook de Italiaansche en Latijfi'' 
sche muzen ; maar hij slaagde 
minder in de dichtkunst da» 
in de ' geleerde nasporingen. 
Men noemt nog vaiï heffl.' I e , 
Isolê piu famose del munio, 
Fëneiië, 1572, in foi ••*•• 
«'tg. Ï604, mede in fol. j' 

PÖRCAIRE (heilige), of Föfi* | 
CHARIÜS, abt van Lérins\ 
7 3 1 , was aart het hoofd vaö 
500 monniken, toen de Sat« 
racenen of Mooren van Spa»' 
je> Bij de terugkomst van hej 
beleg van' Jrles, op d it ejlaftd 
kwatnen aanvallen. Deze bar* : 
baren bragten al déze- heilig6 i. 
religieuïen om het leven, ael

 } 
uitzondering van vier Huüin'fff > 
die zif met zich voerden.* 1 

dat dezen zich gereed hadden 

<? 
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kwamen zij in £éti?is terug, 
en vonden ér slechts eetien 
grijsaard ELEIJTHERIÜS ge
naamd , 'die zich gedurende 
het verschrikkelijke bloedbad 
in eene grot verborgen had. 
Zij Verkozen hem tot abt, 
na 36 religieuzen uit Italië 
te hebben doen terugkomen, 
welke de heilige PORCIURIÜS , 
bij het eerste bërigt Van den 
inval der Sarracenen in Pro-
vence, derwaarts had gezon
den. De inwoners van Mon-
verdan, bij ZignoiienForèz, 
beweren dat de heilige POE-; 
CHARlüS zich tot hen begaf, 
en dat hij later door de han-
defl der-Sarracenen den mar
teldood onderging; Maar in
dien de heilige van dezen 
naam, welken zij vereeren, 
de abt van Lêriris i s , zal 
Zulks waarschijnlijk aan eenige 
vervoering zijner overblijfse-

' len toe te schrijven zijn; 

', PORC^BÏsCVflUEMDESJj 
heer Van èen gedeelte der 
slad Artes y: volgde in 1265 

-KAREI, I , koning van JVa-
péls naar zijn koningrijke
r e ; Hij onderscheidde zich 
S / 0

e t e r o T e r ing> van JV^ 
PM* > en verwierf den titel 
t ï < * Ï V - ? «et bestuur T a" d,e slffd Pozsuoli. Zijne 
a c f e B \ e » ^ c h t r h o è d i g . 
heid deden hem alléén, ge
durende den . veftfchrikkéli?-
ken möörd der SiciliaöhsBÉö 

vespers, te Palèrmo sparen; 

PORCEIXÜS Of PORCELIOS 
(PËTRÜS) een schrijver van 
ffapëis, werd aldus genoemd^ 
omdat, zoo als men beweert j 
hij Jn zijne jeugd de varkens 
hoedde. Men weet niet hoe hij 
aan zijnen géringen stand is 
ohttrókkëh j wat men zeker 
wëèt is dat hij zich uitgaf voor 
secreta?-is van den honing 
van Napels, Zijne talenten 
verschaften hem de vriend
schap eb de achting van FRE-
DERIK , hertog van Urbino en 
beroemd veldheer, in 1482 
overleden, Hij bevond zich 
in 1452 in het leger der 
Venetianèn i die met de Mi* 
lanezen in oorlog waren. POR» 
CEILtis Was er niet als krijgS* 
man , maar als getuige der 
schoone daden van JACOBUS 
PICCININÖ , dié op zijne kos
ten voor de Venetianën streed» 
bij tegenwoordig. Deze held 
vereende hem met zijne aöĥ -
ting , huisvestte hem bij zich 
en liet hem alle dageü aan 
zijne tafel toe. POR.CÏÏI<Ï,TJS 
schreef de geschiedenis van 
dezen generaal, en droeg de
zelve op aan ALFÖNSÜS van 
Arragón, onder dezen ti
tel Cotnrh'ehtarimi van êèn 
gïaaf JjCoB&st PiccmiNó) 
SCIJPIÖ JEMILUNVS ge. 
na'amd. Dit geschiedkundige 
stuk, hetwelk in 1731•; 
door MüRAWRl, in k t 20:° * 

2 ' \ 
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deel • van zijne, schrijvers van 
Italië in het licht werd ge
geven , behaagt door de be
valligheid van stijl. Zijn werk 
is in 9 boeken verdeeld; 
hij had een vervolg van. de
ze geschiedenis vervaardigd, 
maar hetzelve "is in hand-
schrift gebleven. Men heeft 
nog van PORCEUDS Punt
dichten , in eenen eenvou-
digön en natuurlijken stijl. 
Men vindt dezelve in eene 
Verzameling van Italiaan' 
sche gedichten, 1539, in 8.™ • 

. •;: * " PöBOHER DE LlSSONAT 
(GïttEs), graaf van Riche-
bourg, in 1753 , XslaGhd-
ire geboren , werd gelastigde 
en prokureur des koningsin 
die slad , en bekleedde de
zen post in het begin der 
Fransche omwenteling; hij 
werd achtereenvolgend tot 
maire, komtriissaris des ko-
nings, bij de regtbank van 

_ het distrikt dier zelfde stad , 
*"- en plaatsvervanger van het 

het departement Indre in de 
wetgevende vergadering, en 
eindelijk in 1792, afgevaar
digde in de nationale con
ventie f hij stemde er voor 
de gevangenzetting des ko-
nings en deszelfs ballingschap 
hij . den vrede, terwijl hij 
verklaarde, dat hij niet als 
regter stemde, wijl hij daar^ 
toe geen regt had, maar wel 
als vertegenwoordiger des 
volks, belast om maatregelen 

van algemeene veiligheid Ie 
nemen ; hij verklaarde zich 
pok voor de beroeping op 
het volk en voor het uitstel. 
Later deed hij zich weinig 
in de vergadering opmerken 
en het' was eerst na'den 9 
Thermidor dat men hem met 
den meesten ijver zag han« 
delen, hetzij in de commis-
sie van wetgeving, in wel
ker naam hij menigvuldige 
verslagen uïtbragt, onder an
deren dalgene , hetwelk de 
opheffing van de revolution-
naire 

regtbank, den 26 Mei 
1795, ten gevolge had. In 
eenige departementen met 
volmagten gezonden, gedroeg 
hij zich met gematigdheid. 
Daar hij echter bij de aan-
nadering van Vendemiaire» 
zich in Calvados bevond, 
klaagde,hij bij de conventie 
de kuiperijen der koningsge
zinden aan , en hij ging voort 
zich republikein te betóonen, 
ofschoon hij dikwijls in te
genstelling met het directo
rium was. -Hij werd daaren
boven in den raad der ou
den tot afgevaardigde be
noemd , maar nadat zijne ver
kiezing was ingetrokken, werd 
hij lid, der commissie van 
beheer der burger-gasthuizen 
van Parys. PoncHER verloor 
dezen post in 1799, tenge
volge van eene algemeene 
vernieuwing; maar hij wero 
in den raad herkozen , en w 
de maand November ver-
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klaarde hij zich ten voordeele 
der omwenteling van Saint-' 
Cloud. Toen werd hij lid 
van de tusschen- commissie 
van den raad , en eindelijk 
werd hij in den behoedende» 
senaat opgenomen. Hij was 
tijdens den val van BONAPARTE, 
(1814) secretaris van dett-
zelven , en hij onderteekende 
in deze hoedanigheid ,• de 
daarstelling van een provisio.--
neel bestuur, en de verval-
lenverklaring des keizers. De 
koning benoemde hem den 4 
Junij tot pair van Frankrijk , 
en daar hij niet in de ka
mer der honderd dagen was 
benoemd > behield hij deze 
waardigheid tot aan zijnen 
dood, welke den 12 'April 
1824, plaats had. 

PORCHERES D'ARBAÜD (IRAN-
CISCÜS DE) , te Saint-Ma' 
ximin , in Provence, gebo
ren , was een der kweekelin-
gen van MAMIERBE , die aan 
hem de helft zijner biblio
theek vermaakte, PORCHERES 
verkreeg plaats .onder de eer
ste leden van de Fransche 
akademie, en overleed in 
1640 , in Rourgondi'ê, al
waar hij in den echt was 
getreden. Zijne dichtstukken 
zijn: eene Omschrijving der 
Trap psalmen; verschillen
de dichtstukken, over on
derscheidene onderwerpen in 
8.vo, parijs, 1633, en ver-

scheiden andere stukken in 
de verzamelingen van zijnen; 
tijd opgenomen,, eene Ode 
aan den kardinaal DE RICHË-
MEU. Men schrijft, hem QOk 
een Klinkdicht op deoogen 
van de schoone G.ABRjëLlE 
jö' EsTRÉES toe ; welk-klink-
dicht, zegt men , hem eene 
jaarwedde van 1400 livres 
van wege HENDRIK IY, ver
schafte , die - dikwijls veel 
edelmoediger in het stuk van 
minnarijen , dan spaarzaam 
met de openbare schatkist was. 

PORCHERON (dom DAYID 
PJLACIDIÜS) , een benedictijner 
en bibliothekaris van de ab
dij van Saint-Germain-des-
Prés, werd in het jaar 1652, 
te Chdteauroüx, in Bern 
geboren. He talen, de ge
schiedenis , de aardrijkskun
de , de geqlachtrékeningeh en 
de gedenkpenningen behoor
den tot den kring iijner.ken-

• nissen. Deze godvruchtige en 
geleerde religieus overleed 
te Parijs, in de abdij van 
Saint - Germain- des-Prés, 
in 1694, in den ouderdom 
van 42 jaren. Men heeft van 
hem: t,° eene uitgave der 
Grondregels ter opvoeding 
van eenen jongen heer, wel
ke hij in 1690, in het licht 
gaf, na er den stijl van te 
hebben beschaafd. Hij voeg
de er eene vertaling bij van 
de Onderrigtingen van den 

3 
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keizer BASIHÜS den Mace* 
donier, voor LEO zijnen zoon, 
en de Levensbeschrijvingen 
dezer beide vorsten. Bene 
Uitgave van de Aardrijks
kunde van den naamlooze 
van Mavenna, welke hij in 
1688, in 8J° in het licht 
gaf, met belangrijke en ge
leerde aanteekeningen; een 
zeer nuttig werk voor de aard
rijkskunde der middel-eeu
wen ; hij droeg veel bij tot 
de nieuwe 'Uitgave van den 
heiligen H&ARIDS, en tot 
eenige andere uitgaven , door 
zijne / orde-broeders in het 
licht gegeven. 

PORCHETTI SALVAGIO, in 
het Latijn de SitVAUCiS, een 
geleerde en godvruchtige 
Genueesche karthuizer, in. 
1315 overleden, hield zich 
in zijne eenzaamheid bezig, 
met de Joden te wederleg
gen in een werk, getiteld: 
Victoria adver&us tmpios 
Jffebrceos ex sacris liiteris, 
turn ex dietis talmud ac 
cabalistarum, et aliorum 
omnium authorumquos Ee-
brcei recïpiunt, monstratur 
veritas eatholicce fidei; dit 
geschrift, waarvan men de 
uitgave aan AüGtrsxiNtjs Jüs-
TINIANI, bisschop y.va.Nebbio, 
die veel moeite had om het
zelve in orde te brengen , te 
danken heeft, verscheen in 
1520 te Parys in fol. in het 
licht, is ingothische letters, 

en zeer zeldzaam. Dit werk, , 
waarvan RAIMOND MARIIK 
hem het model had geleverd * \ 
en hetwelke later door PE
TRUS GALATINOS nagevolgd 
werd, bevat zeer goede za
ken , maar ook eenige, wei
nig bondige redeneringen; 
zijn ijver schijnt dikwijlsveel 
voordeeliger uit dan zijne/o- : 
gica. (Zie JOSXINIANI-AÜCBS-
IINÜS.) 

PORCIA , dochter van CATO 
üiicensis, en vrouw in een 
eerste huwelijk , van Biuwra» 
en later van BRÜIÜS, raaakle 
zich door haren geesten ha
ren moed beroemd. Ten tijde 
dat BRBTDS tegen CAESAR, de 
zamenzwering moest ten uit
voer brengen, welke men 
voor haar verborgen • hield , 
bragt zij zich zelve eene groo-
te wonde toe. Toen haar 
man, haar naar de oorzaak 
van een zoo vreemd gedrag 
vraagde, antwoordde zij: 
» het is om u te doen zien, 
met welk eene onverschrok
kenheid ik mij zoude doodèn, 
indiende onderneming, welke 

gij op punt staat van uit te 
voeren , kwam te mislukken 
en uwen ondergang na zich 
sleepte." Toen BRDXDS eeni
ge jaren daarna het leven had 
verloren , wilde zij hem nte* 
overleven. Hare ouders ver» 
zette zich tegen dit verschrik
kelijke voornemen , en ont
namen haar al de wapens met 
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welke zij zich kon benadee 
len; maat zij zwolg gloei- | 
jende kolen in , waaraan flij 
in het jaar 42 vóór J . € . 
overleed. <«— £r is nog eene 
andere. PORCIA geweest, zus
ter van CATO TAN ÜÏICA , 
van welke CICERO met lof 
gewaagt.' 

PoiRDMONB (JOAMRS -MiX"' 
TONIBS jLlCINIQ R E G I L I Q i>|j-
geriaamd), een schilder^ |n 
1483 iq het vlek PQrdenone 
in ifrioul, 8 uren van UM~ 
no „ geboren, overleed in 
1549 te Fèrr&tys. Het was 
in de school van •GIORGÏONE 
(Zje- dat. artikel)/dat hij de 
treffende, uitwerkselen cjer 
natuur beoefende , om' dezelr-
ve , in zijne werken over'te 
brengen. KABEI.. V over
laadde dezen schilder, met 
•weldaden en yereertle hen» 
met den titel van ridder» 
POBDENONE heeft vesj op natte 
kalk geschilderd; verschei-t 
dene steden van Italië prij
ken met zijne stokken. Zijne 
schilder^, den heiligen üu-
GÜSTISÜS voorstellende, en 
twee kapellen, welke hij te 

ficmae op natte kalk be
schilderd heeft, worden bij
zonder bewonderd. $r be
stond een wedstrijd of lieT 
ver eene ware vijandschap 
tnsschen PORÖENONE en Tjw 
TIAAN,. Hij wordt als de twee» 
de meestet van i de PeneU 

aansche school ^beschouwd, 
—. Zijn neef, Jpuus LICIJÏIO 
PORDENONE, in 1500 |e yP"e-
netië geboren, en in ,1^61 
te dugsburg overleden , w&s, 
zijp kweekeling, en Slaagde 
zeer wel jn "het fcrapdschij-! 
derej» Hij Jĵ eft te femHë 
er» op Verscheidene! ander-e, 
plaatsen Tan Italië geschil.-
derd. Deoverheid van Augs-
burg, «foor de werken,, wel
ke' hij ejdöar vervaardigd», 
bekónrd, heeft zijne nagedach
tenis door een bijzonder op
schrift vereerd. 

POSES r-* Zie PORREE, 

PÖRÉE nfPoBiüs (KAREI.), 
een Jesuit , in , 1675 te .Feyir 
de$ bij Caen geboren y begaf 
zich in 1692, in de orde 
der Je^uiten, Hij onderwees 
in den beginne in deze pro
vincie de humaniora, en ver
wierf zich fienen grooten roem. 
Naar Parijs beroepen om 
er zjjne godgeleerde cursos 
te volbrengen, werd hij te 
gelijker tijd met het ©pzigt 
o-ver eenige kostleerlingen her 
last. De vorderingen, welke-
zij onder eenen dusdanigen 
meester maakten, en het 
denkbeeld hetwclke zijne 
oversten van zijne talenten 
vormden, deden hem in 1708 
tot hoogleeraar in de Reto
rica aan het collegie van" 
LuDEWïJK den Groote be~ 

I"4 
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noemen, welken post hij 
niet dan met tegenzin aan* 
nam. Indien men enkel zij
ne neiging eri zijne bede had 
gehoor gegeven, zou hij zich 
voor altijd aan de missiën 
bij de ohgeloovigen hebben 
toegewijd. Pater POREUS , 
onmiddellijk na Pater JOÜ-
VBNCÏverkozen, verving hem 
op eene waardige wijze. Met 
denzelfden ijver, dezelfde 
godsvrucht, dezelfde vlijt, 
vereenigde de opvolger meer 
geest, "meer genie en meer 
verhevenheid. Ofschoon zijn 
•Latijn minder sierlijk en zui
ver was, was echter zijn stijl 
veel levendiger, veel indruk
wekkender, ja een stijl .wel
ken SENECA en PLINIUS hem 
misschien zouden benijd heb
ben. Men heeft hem ver
weten dat hij niet, de zoo 
overvloedige en welluidende 
welsprekenheid van CICERO 
bezat, maar hij wilde de
zelve niet hebben. De af-
gebrókene en levendige stijl, 
söheen hem veel geschikter 
voor de academische Rede
voeringen tóe, zoodanig als 
die, welke hij bij het openen 
der klassen uitsprak , en 'meer 
geschikt om den geest der 
jonge lieden te scherpen en 
hunne verbeeldingskracht te 
oefenen, Pater POREUS Vorm
de hem waardige kweeke-
"ngen, gedurende de 33ja-
ren» waarin hij den post 
van hoogleeraar bekleedde 

tot aan zijnen dood, welke 
in 1741 plaats had. Hij be-
minde zijne leerlingen en hij 
verstond de kunst om zich 
van hen te doen beminnen. 
Hij wekte hen op tot hunnen 
pligt, door de zachtmoedig* 
heid, en tot dé deugd, door 
zijne voorbeelden.- Daar hij 
zich enkel met zijnen post 
bezig hield, was hij bijna 
even zoo eenzaam te midden 
van Parijs als in eert e woes
tijn. Men heeft van hem 1.° 
Eene üecueil etc. {Ferm
meting van Redevoeringen) 
in 1735 te Parijs in 2 d> 
in 12HIO i n n e t ;jjch' t gége-
veij. Men' kan niet ontvein
zen dat er in zijne redevoe
ringen een aantal 'geestige 
trekken , fijne denkbeelden;, 
levendige en uitstekende-uit
drukkingen voorkomen; maar 
men treft er te gelijkertijd, 
woordspelingen, tegenreden, 
en in het algemeen eene wen
ding in aan, dié geheel en 
al van de Romeinsche wel
sprekendheid verschilt. Men 
verhaalt te dien opzigte de 
navolgende bijzonderheid; Pa
ter THOÜLIER (later abt 
D'OHVET) sprak hem eens 
over dit verschil. Pater PO
REUS antwoordde} Wat vindt 
gij , wel'beschouwd, dan 
zoo schoon in CiCJGRO ? —' 
Ik beloof u, zoo lang als 
gij leeft, daaromtrent het 
stilzwijgen in acht te ne* 
toen, hernam Pater THOÜMKR» 
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een der ijverigste aanhan
gers van den redenaar van 
J$Qtne. —- 2.o Een tweede 
Mecue.il etc. (Verzameling 
van Redevoeringen), Parijs•, 
1747, in 12.»° Er komen 
er eenige\in voor over gods
dienstige onderwerpen,' in 
welke hij veel eenvoudiger 
is dan in zijne met toestel 
voorbereide redevoeringen. 
Hij is er slechts op bedacht, 
piri den geest te verlichten, 
en het hart te treffen , waarin 
hij slaagde.-— 3.o Zes JLa-
tijnsche Treurspelen, in 
172Ö, in 12,mo in het licht 
gegeven , door pater CRIFFBT , 
die dezelve met eene Zevens-
beschrijving'T&r\ den schrijver 
heeft versierd. Er komen ver
scheiden stukken in voor, die 
zeer verheven, edel en ziel-
roerend zijn ; maar alles is 
niet op dezelfde leest ge
schoeid.— 4.° Vijf Latijnsche 
Blijspelen^ |nprosa , in 1749 
in 12.MK> t tfie door de zorg 
van • denzelfden uilgever het 
licht hebben gezien. Het boer
tige van pater PORÉOS, is 
bevallig en altijd welvoege-
lijk. Hij heeft nog het Fis 
comica van PLAUÏÜS , noch 
de sierlijke eenvoudigheid van 
TERENTIÜS, maar men be
wondert de buigzaamheid van 
zijnen geest, en vooral de 
oplettendheid omeenenaauw-
keurige, voor de jonge lie
den bevattelijke zedeleer aan 

te voeren. Pater PORÉÜS, 
heeft nog 'andere losse schrif
ten vervaardigd, zoo als die? 
welke hij over de laatste ziekte 
van pater COMMIRE zamen-
stelde , waarin irien vele ver
beeldingskracht en dichtkun
de opmerkt. Mêri heeft zijn 
portret gegraveerd, met deze 
•woorden Onder hetzelve, wel
ke eene lofrede bevatten, die 
des te vlijender is , omdat 

; dezelve op de naauwkeurigste 
waarheid is gegrond. Pietale 
an ingenio, poesi an elo-
qitentia , modestia major an 

fama? De abt LADTOCAT, 
[ keurt het gebruik af om den 
leerlingen tooneelstukken te 
doen voorstellen , én beweert, 
dat het verkieslijker, was, 
hun oefeningen in den vorm 
van pleitgedirig«n te laten 
houden, waarvan men zich, 
zegt hij , sedert pater PO
REUS, in het collegie van 
LoDJswiJK den Groote, be
dient. Deze bekwame Jesuit, 
had dit middel, hetwelk door 
pater LÈ JAT was ingevoerd, 

'. werkelijk aangewend , en men 
is eenpariglijk van gevoelen ,* 
dat hij het tot die volmaakt
heid heeft gebragt, waarvoor 
hetzelve vatbaar was; maar 
hij achtte het tooneel ge
schikter om het belagchelijke 
der jonge lieden te verbete
ren , en om hun ivrijpostig-
heid voor de openbare han
delingen in te boezemen, tot 

6.,..- -^~:"~ ' ' 
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welke zij bestemd W>rden, 
Dit gevoelen i* ontegenspre* 
kalijk ea duidelijk waar ia 
desjelfs uitwerkselen-; maar 
het tooneel m het algemeen 
is tegenwoordig mo bedor* 
t an , en eene 7,00 uitgebreide 
e» zon zekers bton' van ver* 
derf geworden, dat m de 
vrees van bet goede door het 
fcwside; •teTBr4ring.ee-, bet vei-. 
Ijgeris de voordeelen van 
een goed en onscriu.ldig top" 
nee) aan de tgevarej» tan een 
tooneel op te offeren, dat dei 
schoor der misdaden, an der 
menschelij ke goddeloosbedefl 
is geworden, 

• PfflRÊE of PoRÉIJS (1ÜREÏ. 
GABRIÖL) , broeder van den 
voorgaande, werd in 1685, 
te Caen geboren. De afkeer, 
welke zijne eerste meesters 
hem voor de studie inboe
zemde , duurde tot zrjn 25, s^ 
jaar , toen hij zijn been brate» 
Het lezen, het hulpmiddel te-» 
gen de verveling, gedurende 
dé genezing van dit toeval, 

.werd eene zucht welke hem 
niet dan met het leven ver
liet. Hij begaf zich in da 
congregatie van het Orato
rium, waaruit zijn broeder 
hem weldra deed vertrekken, 
om hem bij den beroemden 
ÏÉNÉLON, in hoedanigheid 
van bibliothekaris te plaatsen. 
Later werd hij pastoor in 
Juiiergne tot in 1728, toen 
de koning hem in de hoofd-

> R. 

kerk van Bayeu(ct een ka*-
wmikaat gaf, hetwelk hjj 
na twee jaren nederlegde, 
Rfen dwong ben» verder nog 
om de pastorij'yam fymi*. 
gnV> hij (7ae«3&r} tanem&q, 
welke hij twintig jaren be
diende,, In deze stad in iep 
schoot zpa r familie terug^ 
gekeerd, ve/deelde bj sü'nen 
tjjd tnssqhen het igebed e» 
de-studiën tot den 17 Jnnij 
1770 »• flls wanneer hij stierf. 
Hij was vrolijk i openhartig, 
üafdad ig en werd door alle 
brave menschen })amind« •$? 
bestaat van bami 1,9 $$$?' 
men (ito* (Onderzoek fmar 

de voorgewende bezitting 
der geestelijke dochters van 
Ltindes, en Wederlegging 
van een Verslag waarin 
men hetzelve tracht t$ h&"-
wijnen, dntiochïé (Bom' 
nen), 1738, . in ;j8.w H» 
schreef dit" Werk gezamenlijk; 
mat, DDPONEX , geneesheer W 
Caen. *-• %;P .de Mande* 
rinade, of. Geschiedenis W* 
het mmdarijnschcip van <*en 

abt SAJNT-MARTII!Ï, in d e 

I7,« eeuw door d^szelfs be* 
lagchelijkheden bekend'. des* 
geschiedenis in 3 d,lain-l2«^° 
bevat vale vermakelijke H'. 
zonderheden, over de» _^t 
die er de held Ŷ n is. Zijne 
zotternijen verschaften, zef 
men, aan MOLIÈRE het denk" 
beeld van den Bourge0** 
gentilhomme (Burger-Mdet' 

U man,) — 3.<> rier brieven 
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over de graf steden in s de • 
kerken, 1745. Dit werk werd 
aangerand: hij antwoordde 
door een klein geschrift ge-
titeld j Observations [\dan-
werkingen); —̂  4.°Nouvel-
lesetc, {Letterkundige bef 
rïgien van Caen), 2 &M 
in.'8.?° .Hij begon dezelve in 
1742 en zette ze totaanhet 
einde van 1744 voort. Dit 
werk is eene verzameling van 
stukken in onrijm en dicht
maat der leden van.de aka-
demie dier stad. --- 5.° Vier-
en-veertig Dissertaiions etc, 
(Verhandelingen over ver* 
schillende onderwerpen), in 
de akadernie, van Caen voor?-
gelezen, waarvan PoRÉUS ge» 
durende 30 'jaren een der 
voornaamste sieraden is ge» 

• weest.*-Elf van deze ovei> 
wegingen zijn fn de Gedenk* 
schriften dier akadeniie ,' als» 

t mede in de Letterkundige 
Berigten. gedrukt. 6.° Een 
aantal Verbeteringen en Ver
meerderingen voor eene nieu-, 
we uitgave van het Woor
denboek van Trèvoux, in 
handschrift gebleven. 

* POBION (PBTRÜS JOZEF) , 
constitutioneel bisschop, in 
1743 te Thievres; in het 
diocees van Saint—-Orner 
geboren, pastoor van Saint-
Micolas des Fossées in die, 
stad. Nadat hij den 30 maart 
1791. tot bissehop van Pas*» 
de-Galais was verkozen, 

werd hij tden 10 april daar- , 
opvolgende te fW>jpgewijd, 
maar hij was niet lang; op . 
zijnen zetel, in 1793 legde 
hij &ijne bedieningen neder, ' 
even gelijk de meeste door. ' 
hem gewijde priesters. Hij 
werd gedienstige verdediger . 
bij de regtbanken, en was 
eenigen tijd president van 
de municipale administratie 
van Saint- Omet, PORJON was. 
met de dochter van eenen 
Ierschen officier in den feht 
getreden. Hij vestigde zich' 
in 1802 te Parijs, alwaar hij 
in de vergetelheid leefde; hij 
schreef een Gommenlaxmm 
van LHQMOND , en gaf ver
beteringen van themas in 
bet licht. Hij vervaardigd 
de Latijpsche- en Franscbe. 

[verzen, die hem.,, niet 'veel 
j roem verwierven , ofschoon 
hij achtereenvolgend de. hoof-

\ den der verschillende bestu» 
; ren bezong... die gedurende 
: de omwenteling elkander heb* 
ben opgevolgd. PQRIQN is. -» 
den 20 maart 1830 te Pa-
rijs overleden•,.' terwijl hij, 
uit zijn huwelijk slechtseene 
dochter naliet. Zie la Ga-

• nette des, cultes\ van den 
8 april 1830. 

PORUER (PEXRÜS), heer ' 
van Goupilières in tfoxman, 
dye, was meester der rew 
kenkatner te Parijs ,. en be-r 
wees in 1714 eene ; gawig-
tige diepst aan de,orde van 
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Malta» Daar de Torken wis
ten dat er op het eiland 
geen buskruid voor handen 
was, besloten zij hetzelve te 
belegeren. PORUER , gevoelig 
voor het ongeluk , waarmede 
de godsdienst bedreigd werd , 
kwam' hen voor, door zijn 
zilver vaatwerk en andere 
kostbaarheden te verkoopen, 
waardoor hij eenen grooteri 
voorraad kruid aankocht, en 
op dit eiland Het overbren
gen V tengevolge waarvan de 
Turken van hun ontwerp 
afzagen. De groot-meester 
PEREUOS DE ROCAFÜU, met 
Achting en erkentelijkheid 
voor eene zoo edelmoedige 
daad doordrongen , zond aan 
PoRMER het kruis der orde. 
Hij overleed te Parijs in 
«enen gevorderden ouderdom. 

PORLIER (DON J Ü A N D U Z ) , 
hijgenaamd. Ml Marquesito, 
veldmaarschalk, kapitein-ge
neraal van Asturie, in 1775 
te Carthagena in Amerika 
geboren, was nog zeer jong 
toen hij als garde-marinier 
in zee-die#st trad. Hij woon
de het jnoödlottige gevecht 
van Trafalgar bij ,, en deed 
vervolgens aanvraag om eene 
betrekking in een konink
lijk regiment voetvolk, toen 
de Franschen het schier-ei-
land overweldigden. Zijne 
dapperheid verwierf hem in 
korten tijd den rang, van 
kolonel. Daar hij gemagtigd 

was om een Corps partij
gangers of eene guerilla te 
werven, onderscheidde zich 
PORCIER aan het hoofd van 
dit" corps in verscheidene 
gewigtige gelegenheden, en 
bekwam van het regentschap 
den rang van veldmaarschalk 
en kapitein generaal van Js-
turië. FERDINANÖ VII, die 
in 1814 weder op den troon 
was geplaatst, ontving hem 
met onderscheiding; Maar 
PORLIER, die door de vrij
zinnige' denkbeelden, welke 
door de corles in hunne 
constitutie waren geprocla
meerd , verleid was, toonde 
zich niet zeer gunstig voor 
den Weg, welken het gou
vernement volgde: hij jw' 
zelfs zoowel in zijne brief
wisseling als in zijne gesprek
ken klagten ontsnappen. Ue 
policie onderschepte een 
zijner brieven, en kort daar
na (10 Augustus 18141 werd 
hij in het kasteel van o««" 
jnlonio opgesloten, waaruit 
hij eerst na verscheidene 
maanden ontslagen werd , om 
de wateren van Jrleyro te 
gaan gebruiken. Daar was 
het. dat de beruchte zamen-
spanning werd gesmeed, we
ke in den nacht van .den 
18 op den 19 September» 

.door de inneming van SM* 
Lucia zich openbaarde. J** 
de autoriteiten van }°l 

in'die stad te hebben «UT 
huldigd, vaardige bij eene 
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proclamatie uit , in welke 
hij zijne medeburgers Ie wa
pen riep , die naijverig wa-
reu om eene vrijheid te her-
^vinnen, welke zij reeds "ten 
prijs van zoo vele inspan* 
ningen hadden betaald. Een 
provinciale junta van Gali-
cie, constitueerde zich onder 
zijn voorzitterschap, en be
stempelde hem met den ti-
tql van algemeen bevelhebber 
van het binnenland des ko« 
ningrijks. Hij vertrok ver
volgens naar Santiago, al* 
waar hij even als te Sinte 

. Lucia t meende binnen te 
komen , en waar hij op de 
medewerking der troepen, die 
de bezetting uitmaakten, re
kende. De gouverneur der 
stad verijdelde zijne beschik
kingen , door de achterstal
lige soldij te betalen , en door 
van den eenen kant het goud 
met volle handen uit testrooi-
jen , en van den anderen kant 
de verschrikkelijkste bedrei
gingen te doenhqoren. POR-
LIER drong door , tot op drie 
mijlen afstands, van Santia
go. Door vermoeienissen uit
geput, was hij ingeslapen, 
toen twee onder-officieren der 
opstandelingen, door den gou
verneur verleid, aan een de
tachement van het konink
lijke leger de middelen ver
schaften , om dezen generaal 
gevangen te nemen. Nadat 
hij den .26 September 1815 , , 
in hechtenis was genomen, 

werd hij naar Corogna ver
voerd, als' yerradej- veroor
deeld , en den 3 October 
daaropvolgende opgehangen. 
Aan de overblijfselen van POR-

, HER, werd in 1820 eéne korW 
stondige eer bewezen., 

PORMORANT(AI.EXANDER Co-
•LAS DE) , een priester, werd 
te Orleans, in' het begin 
van de 17." eeuw, geboren. 
In 1740, werd, hij tot pas
toor van de Lieve Frouwen 
kerk der stad Calais be-

.noemd ; hij maakte zich door 
groote diensten bekend , werd 
wereldlijke abt (commenda-
laritts) van de abdij van la 
Madeleine de Pleine Selve, 
in het diocees van Bordeaux , 
en wijdde zijn geheele leven 
aan het onderwijs der jeugd 
toe. Hij is den 18 Septem
ber 1,675 overleden. Men 
heeft van hem:' 1.° Le tri-
omphe etc. [De zegepraal 
der liefdadigheid), Pary's , 
1640. — 2.o Idee etc. [Denk
beeld van de familie Van 
den 'heiligen JOZEF, in de 
voorstad Saint Fictor te 
Parijs gevestigd), Parijs , 
1644, in 12.*°—• 3.oFac-
tum etc. [Factum voor den 
abt DE PoRMORANT, tegen 
JRENM RADIQÜE) , betrek
kelijk het beheer van het 278-
tel'Dieu van Checi,m 1654, 
hetwelk hier wordt aange
haald, wijl deze zonderlinge 
verhandeling in Fransche ver-
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zen is/ De abtDEPoRMORANX 
heeft nog verscheidene an
dere godsdienstige werken in 
hel Hebt gegeven , en voorail 
verdedigende aritwoorden te* 
gen <lè cêhsuüf, welke de 
Sorbowhe Van zijn' Dènkbmld 
over hel gesticht van den 
heiligen JOÈEF, maakte; 
nïëar niét uitzondering van 
zijnen Brief aan D'ALBÏ, is 
0160 zelfs mét dé titels Vaft 
dé* anderen onbekende 

,'; PöRPHYRïüs, een Platonisch 
wijsgeer , bij Tyrus , in het 
vlek Baianèa, in het jaar 233 
na J. Cs geboren , droeg eerst 
dèniiaam Van MAtcfiüS , wel
ke iö de Syrische töal ko-

, ning beteekènt; die van PöR-
, fHïRitis PÜRNJRATBS werd 

herh door LONÖINÜS gegeven; 
Hij beoefende in deü begin
ne de welsprekendheid en de 
wijsbegeerte te Jihëne, on
der de^èn redenaar. Van daar | 
gihg hij naar Home, alwaar' 
hij PtóTïNts tot meester nam. 
Na' deü dood van deifen wijs-

• göef', gaf hij mét goed ge'-* 
Volg ottdérrigt en had eenè 
rriëhigfe leerlingen. Men zegt 
dè't hij de wédiiWe yan éeo' 

•:• zijrïer ?rieödetf huwde, om 
dëè'te Beter ih staat ter zijn 

'•" aan deszelfs yiönvr en kin* 
deren góéd te kühneii doen. 
HfeV schijnt zeker, dat hij 
hét Christendom had om* 
h&lsd, eü dat hij , uit eenë 
niet im wïjsgéerige Oösiand--

vastigheid, dezelve om eenè 
zeer onbeduidende reden ver
liet. De geschiedschrijver Sö-
ORAÏBS zégt uitdrukkelijk, 
dat dé Platoïiiër tan Büta-
néct het Christendom verliet,' 
omdat hij door ëénige Chris
tenen van Geêaréa én Pa
lestina' mishandeld Waŝ  tfjj 
oVerleed onder de rege
ring van DIOCLËXIAIÏÜS > >& 
zich door zijne talenten 8fc 
zijne levenswijze eenën gloo
ien naam te hebben verwor
ven. I Zijne genie Was leven
dig , ondernemend en vöór 
de nieuwigheid en het bui
tengewone ingenomen. «Mei 
ziet > zegt ëen critious j iö 
al' zijne werkëö , eèüètt geest, 
van die geheimzinnige too» 
vér kunst (théürgie) döördrin" 
gen, welke bestaat in ver
schillende. Middelen om de 
ziel te züiv'ëren ; haat. tot dé 
innigste gemeenschap niet de 
geèstétt vóór te, bereiden, 
haar tot de Jkëhnis der ver-
hëvënste waarheden te vef' 
heffen eft ha&r bijna te ver-
godén. Dit beijvert hij zich 
te verklaren, en béweejt 
zulks aan te toonen door de 
levensbeschrijvingen van rï-
THA&ORAS en PLOTHÜS , tf?'* 
kè hij iH het licht hééft ge
geven , [ welke geheel wöflde* 
ren zijn, dié hij als verre 
boven die dei- Christenen ver
heven voorstelt. Het is vM r ' 
da»t hij er géenen a ö * ^ 
waarborg voer heeft, 'Am l*1 
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Woord van PoRPÖtniOs zee
ven. Deze tooverfcunèt was 
in den grond slechts de ;zÖë-

' Ier dèf duivelskUnst, slechts 
eene. soort'Vari a«igarig met 
-d'evérleidehde geesten, slechts 
een zamérirdapsel Va"ri listige 
begoochelingen, door welke 
dié hoóvaürdigé eö laatdün1-
kétide menschen dikwijls zee
ven verblind waren , en ver
volgens de anderen verleid* 
den." 'Het beruchtste zijner 
werken is dai, hetwelk hij 
tégen de Christenen schreefi 
Wij bezitten het'niet meer, 
maar het moet zeer verspreid 
zijn geweest, wijl hetzelve 
boorden heiligen METHOOIUS, 
bisschop van • Tyrus, door 
'ËÜSÉBIÜS , dé Prcèp. Èvang. 
door JéPPOLUlNARlüS, dén héi>-
ligcn AÜGÜSTINDS, den hei
ligen HIÈRONTMUS, den hei* 
iigeffl CrfiiLiüs en THEODO* 
RËÏÜS wederlegd is.' Deze 
wijsgeer had de H. Schrift 
gelezen örn dezelve te be* 
strijden, èn terwijl hij de 
voorzeggingen van het boek 
DiNïël. met de ongewijde ge-
pchiedschrijvej'sf vergeleek , 
vond hij dezelv"e zoo klaar, 
zoo uitgebreid, en zoo over* 
eenkomstig met de geschie
denis dat hij zich verbeeldde 

1 dat DAMiël, er de schrijver niet 
van koude zijn, maar dat 
dezelves door eenen schrijver 
•vVafen Samengesteld , die ten 
tijde van AJÜÏIOCBUS EPIPHA-

* »ES had geleefd, en die deri 

riaönï vdn "ihtfiëfr had «tan-
•géöótóén. Meii' bewees hem 
het iegefldëèl door hem de 
bestendige" overlevering der 
Joden, en dë wojze , waaróp 
dt* canon der heilige Boeken 
is gevorrtid'., te verklaren. 
Maar deze ijdele verbeelding 
Tan PöftPHtftiüs is een uit
muntend bewijs" van de dui
delijkheid en de .treffende 
klaarblijkelijkheid der Voor
zeggingen. Men zag hier de 
Joden ióöt dé Christenen 
strijden, en de Godsdienst 
van JËSÜS CHRISTUS, hare 
wreedste vijanderi voor ver* 
dedigershebben. THÉODOSIÜS 
de Groote Jiet in 388 , 
de werken van PHORFHYRIÜS 
verbranden. Zijne verhande
lingen : De abstinentia ab 
animalibus néöündis', en De 
J?ita PiiffJGORJE, versche
nen in 1655, te Camhrid-
ge, in 8.v° in het licht, 
met aan teek eningen van LU
CAS HOISTÉNIDS , Utrecht, 
1767, in 8.vo Men heeft 
nog van hem V De antro nyiïi-
pharuni , Utrecht, 1765, 
in 4.t° Nog is ónder zijnen 
naam gedmlit PJSORpJStïJfin, 
Isagoge laline, Ingölstadt, 
1492, in fol. De verhande
ling over dé onthouding de<r 
vleesckspijzen , is door MAÜS-
SAC, in het FranüóH Vertaald , 
Parijs, 1622, in 8.v° m 
door DË BüRiGNi, 1747, in 
12.*»? 
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PORPHYRIÜS (PDBMÜ'S OP-
TAIIANÜS), een Latijnsch dich
ter 3 bloeide onder het kei
zerlijk bestuur van KoNSIAN-
ïijjr den Groote. Hij ver
vaardigde de berijmde Lof-

1 rede van dezen vorst, in het 
jaar 379. Dit dichtstük , het
welk den keizer werd aan
geboden, verwierf den schrij
ver de herroeping uit de 
ballingschap , waarin hij toen
maals was. Hetzelve werd in 
1595 , ,te Augsburg, in fol. 
gedrukt. Niets is zoo bëlag-
chelijk, dan de möeijelijkhe-
den, welke de dichter in de 
zamenstellihg van dit werk 
heeft gezocht. Het zijn in 
het begin naamdichten en in 
het midden verzen; zamen-
gevoegde cijfers , wiskundige 
figuren enz., op elke bladzijde, 

FoRPHrRoaÉNETus. — Zie 
KONSIANIIJN. 

4 PORPORATT. (KAREt AN-
ÏONIDS) , een bekwaam gra
veur ; werd in 1741', te Tu-
rtn geboren. Hij kwam nog 
jong te Parijs, ontvinger 
lessen van J. G. WILLE , van 
CHBVIUET en BEAUVARLET , 
en heeft verscheidene platen 
nagelaten , welke een waar ta
lent verraden. De voornaam
ste zijn : l.o SUSAN NA in het 
bad, volgens SANTERRE. — 

'. 2.o • AGAR teruggezonden , 
volgens den schilder VAN DIJCK. 
'— 3.o De natuurlijkepltgt, 

I R . 

[ volgens de teekeningen, van 
CiGNANi. Hij kwam in 1780 
in zijn vaderland terug, werd 
Van het hof met eene jaar
wedde begunstigd, en gra
veerde den floodvandBEL, 
PARIS en OEN ON E, volgens 
den ridder TAN DERWERFF, 
Venus en de liefde; deme' 
delijdende. priesteres, enz. 
PORPORATI, werd in 1773) 
bij de akademie van Parijs 
opgenomen. Hij overleed den 
16 Junij 1816, te Turin. 
Zijne graveerstift . was los 
en naauwkeurig, en hij was 
zeer zacht in de oplegging 
zijner vleeschkleuren , en be
vallig in de kleedingen. 

* PORQÜEX (PEIRUS KAREI. 
FRANCISCÜS) , een geestelijke, 
werd den 12 Januarij 1728, 
te Fire , in JVormandyë, ge* 
boren. Daar zijde ouders arm 
waren, had hij zijne opvoe
ding aan weldadige lieden te 
danken, die hem tot den gees
telijken stand opleidden. De 

abt PORQCEX , beoefende: de 
dichtkunde , waarvoor hij den 

smaak aan BOUFIXERS , zijaeo 
kweekeling, inboezemde. Na
dat de opvoeding van dezen 
jongen heer was afgeloopen, 
werd hij aalmoezenier 7 a n 

SIANISUTJS , koning van Po-> 
len.Mm heeft van hem ver-" 
schillende Dichtstukhen, Jn 

verscheidene verzamelingen ia 
den Muzen-Almanak, waar
in hij onderteekende de hief 
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ne Grijsaard, in het Ze/- , 
terkundige jaar, enz. Men j 
onderscheidt onder anderen 
eene Ode over het geluk en 
Rustdichten over de hoop, 
waarin men sierlijkheid en 
veel nadruk opmerkt. De abt 
PORQUET , heeft zijne Opne-
mings-Redevoering in de 
akademie isriNancy,in 1746, 
op denzelfden dag als die van 
den ridder.DE BouFiXERS uit
gesproken , die wat het on
derwerp en den stijl aan* 
gaat , verre boven de zijne 
verheven i s , en Overweging 
gen, over den woeker in 
het licht gegeven. Hij is den 
22 November 1 7 9 6 , in den 
ouderdom van 68 jaren over
leden. Men'vindt een zeer 

'uitgebreid verslag over de
zen geestelijke in het Ency
clopedische m.aga%ijn , 1807 , 
hetwelk eene menigte van 
zijne kleine stukken in het 
2.e en 3.e deel bevat. De 
abt PORQUET had eene klei
ne gestalte en was zeer zwak» 
Ook zeide hij schertsende. 
Ik ben als in mijn vel ge
pakt. Wanneer hij vier re
gels zamenstelde, was hij ge
heel uitgeput, en hij heeft 
zich zelven in zijn grafschrift 
afgeschilderd : 

I1g'3L™&'ldtt 1,art a"*°ini> '*• **">"-
l\ ^V? 1 " ' 1 " lont.,1<!, fm 4» nitin , Et s « Ie laaomoae il fit „ n l o m ( . o n t ; ^ 

PORREE (GILBERT DE T,A) , 
XX. DEEL. - K 

te Ppitiers geboren , was ka-
nonik en later bisschop van 
die stad , na de wijsbegeerte 
en godgeleerdheid met eenen 
buitenge wonen roem onder
wezen te hebben. De smaak 
zijner eeuw bestond in de 
logica en- de godgeleerdheid , 
in alles te ontleden, en ver
schillende namen aan de ver
schillende hoedanigheden der 
voorwerpen te geven. Git-
BERT DE I A PORREE , volgde 
denzelven. Hij had verschei
dene godgeleerde werken za-
mengesteld, en had de leer
stukken der Godsdienst , eer
der volgens de grondregels 
van ARISTOÏELES , dan wel 

volgens de taal van de heilige 
Schrift en de heilige Yaders 
behandeld. Zoo had hij , bij 
voorbeeld, over de Drieëen-
heid sprekende, de natuur 
der goddelijke Personen, der-
zelver eigenschappen en hoe
danigheden onderzocht. Hij 
had onderzocht welk onder
scheid er bestond tusschen 
het wezen der Personen,en 
derzelver eigenschappen , tus
schen de goddelijke natuur 
en God , tusschen de natuur 
en de eigenschappen Gods. 
Daar al deze onderwerpen ver
schillende verklaringen had
den , oordeelde GILBERT , dat 
dezelve ongelijksoortig waren, 
dat het Wezen of de natuur 
van God, zijne godheid , wijs
heid , goedheid en grootheid , 

http://ridder.DE
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niet God waren, maat de 
vorm door' welke Hij God is. 
Aldus beschouwde hij , door 
eene even zoo ijdele als val-
sche bovennatuurkunde . de 
eigenschappen van <3od. en 
der Godheid als verschillende 
vormen , en God of het op
perste en volmaaktste We
zen , als de verzameling dier 
vormen. Dit is de grond-
dwaling yan GILBERT DE LA 
PORREE. Hij had er uit af
geleid , dat de eigenschap* 
pen der goddelijke Personen 
deze; Personen niet waren , 
en-dat de, goddelijke natuur 
niet mensch geworden was. 
GILBKRT DE l i PORREE be
hield al deze grondregels 
toen hij tot bisschop van; 
Poitiers werd verheven , en 
verklaarde dezelve in eene 
«redevoering, welke hij voor 
zijne geestelijkheid hield. 
ARNAUID en CALON, zijne 
aartsdiakens, klaagden de
zelve aan bij Paus EuGENius 
I I I , die toen te Sienna 
was, en op het punt stond, 
om naar Frankrijk te ver« 
trekken. Toen hij in dat 
land gekomen was, liet hij 
de beschuldiging, welke men 
tegen den bisschop van Pot' 
tier's had ingebragt, onder
zoeken. GHBERT werd «in 
eene vergadering welke in 
1147 te Parijs werd gehou
den , opgeroepen, en ver
volgens in het concilie van 
HeimQ, het volgende jaar 

ft. 

gehouden , waarin men zijne 
gevoelens veroordeelde. ï)e-
ze prelaat herriep zijne dwa
lingen, en verzoende zich 
opregt met zijne aanklagers, 
Hij overleed in Septem
ber 1154. Eenige zijner 
leerlingen volhardden'in hun
ne gevoelens, maar zij vorm
den geene partij. 

PORREXE (MARGARETHA)V 
eene Senegouwsche vrouw, 
twam te Parijs, alwaar zij 
een boek schreef, vol dwa
lingen , door eenige heden-
daagsche quieüsten her-
nieuwd. (Zie MoMNOs). ZÜ 
zeide in hetzelve onder an
deren: »dat iemand in de liefde 
voor zijnen Schepper als ver
zonken , gerust aan al de 
begeerten der natuur kon 
voldoen, 'zonder daardoor 
God te beleedigen." Zij hield 
dit leerstelsel hardnekkiglijK 
vol, waardoor zij in 1310» 
tot den brandstapel werd 

veroordeeld. 

PORSENNA, koning vani?«" 
trurie, waarvan de hoofd
stad Clusium (tegenwoordig 
Chiusi in Toskane) ™s < 
ging in 507 vóór J.. C. Hor"e 

belegeren, om TARQMfP5 

den Trotsche te herstellen. 
Deze belegefing bragt de 
Romeinen tot het uiterste» 
maar de moed vanClOEUA> 
van HORATIDS COCI.ES en van 
MÜTIUS Sc^vor.A (Zie W 

http://Coci.es
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drie artikelen) noodzaakte 
PORSENNA hetzelve op te bre
ken. Hij overleed kort daarna. 

PORTA (SIMON), PORXIÜS, 
een Napolitaan," was een 
leerling van POMPONAZZI of 
PoHPONAïiDS, wiens gevoelen 
hij aannam. Na in onder
scheidene steden van Italië 
eenig gerucht te hebben ge
maakt, onderwees hij de 
wijsbegeerte te Pisa, .en 
overleed in 1554, te Ma
pels, in den ouderdom van 
57 jaren. Men heeft van 
hem verschillende wijsgeerige 
verhandelingen, in 1551 , 
te Florence in 4,t° geza
menlijk uitgegeven. Deze ver
zameling bevat zijne ver
handelingen. De menie hu-
mana; An homo bonus vel 
malus volens fiat, slechte 
werken, De dolore; De co-
loribus oculorum. enz. Nog 
heeft men van hem : 1,° De 
rerum naturalium principiis 
libri duo, 1553 t in 4.*° , 
vol valsohe of nuttelooze in-
zigten. — 2.° De conflagra-
tione agri puteolani, Flo
rence, 1551, in 4.to _- Opus 
physiologicum, inquotrac* 
tatur num ars chimica ver 
rum aurum effieere queat? 
Messtna , 1618 ', in 4 > Er 
is een SIMON PORXIÜS ge
weest , een Romein, de schrij
ver van een Lexicon Qrceco-
barbarum et Groeco-liêtera-

tum, 1635, in 4. t0 én van 
een Woordenboek, van de 
Grieksche volkstaal -, 1638 , 

. in 4, to • 

PORTA (JOZEF) , nam den 
bijnaam van SALVIATIaan,, 
wijl hij> een leerling van . 
den schilder van dien 
naam was. Hij werd in 
1520, te Castel-JYuovo f in 
Garfagnana geboren, en 
overleed in 1585, Ie Vene
tië. Hij werkte op eene naar 
den RomeinscKen en Vene-
tiaanschen smaak gelijkende 
wijze. PORXA , muntte even- -
zeer uit in het schilderen op 
natte kalk en met olieverw. 
Paus Plus IV en de senaat 
van Venetië, hielden langen 
tijd zijn penseel bezig. In-
tusschen weerhielden zijne 
bezigheden hem niet, om zich 
op de wetenschappen, en 
voornamelijk op de scheikun
de toe te leggen , waaruit hij 
vele geheimen voor zijne kunst 
trok. Deze meester bezat eene 
naauwkeurige teeken ing en 
eenen goeden smaak voor de 
kleuren : hij was vindingrijk ; 
maar men merkt in zijne 
stukken, al te veel neiging 
op , om de spieren * en de 
zenuwen van het menschelpe 
ligchaam uil te drukken. Het 
museum van het Louvre, be
zit eene schilderij van dezen 
bekwamen meester , ADAM , 
uit het aardsohparadijs ver-

E 2 
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dreven; zijn Sabijnsékevrou-
wenroqf, heeft langen tijd 
een deel van de galerij van 
het jWaïWïo^a/uitgemaakt. _ 

* PORTA ( JACOBDS DEILA) , 
een Milaneesch bouwkundi
ge, in 1530 geboren, hield 
zich eerst bezig met het ma
ken van halfverheven beeld
werken , in gips of pleister-
kalk, beoefende later de 
bouwkunde onder YIGNOLA, 
en werd bouwmeester van de 
Sint-Pieters-ier\ van Home. 
Daar SlXTüS T vele zorg had 
aangewend tot de verfraaijing 
van Rome, wilde hij voor 
zijnen dood het gewelf van 
het beroemde helmdak der 
Sint'Pieters'kerk , waarvan 
MiCHAëi ANGELO het plan 
had ontworpen, en hetwelk 
de dood hem belette ten uit
voer te brengen, doen af
werken. J. DELLA PüRTA en 
DOMINICDS FONTANA werden 
met dit groote werk belast. 
Zes honderd man waren aan
houdend werkzaam aan het
zelve; en het werk werd na 
twee-en^twintig maanden in 
November 1590, ten einde 
gebragt. DKUA PORTA zette 
insgelijks de werken van het 
Capitolium , naar de teeke-
ningen van MicHAëL ANGELO 
voort, en voltooide ook den 
bouw der schoone kerk van 
JESOS (die der Jesüiten) naar 
het pkn van ViGHOtA. Hij 
ondernam vervolgens andere 

Werken , welke zijne talenten 
eer aandoen, en overleed te 
Home, aan eene onverteer
baarheid,, in den ouderdom 
van 65 jaren. , 

PORTA (JOANNES BAPTIS-
ÏA) , een Napolitaansch edel
man, en beroemd natuur
kundige, in 1545te'iKö^/* 
geboren, legde zich op de 
studie der wis- en geneeskunde 
en der natuurlijke historie 
toe. Hij doorkruiste geheel 
Italië, Frankrijken Spafije, 
als waarnemer, en, bij zïjne 

terugkomst in Napels, rigtte 
hij er de akademie der Oh' 
ósi op. Zijne neiging sleepte 
hem tot de 'verborgene we
tenschappen mede. Hij hield 
dikwijls tenzijnenhuizeyerga-
deringen van mannen, die zeer 

:. ervaren in de sterrekijkkunde 
waren , in welke men ofer , 
de geheimen der tooverkonf 
handelde, waardoor deze bij
eenkomst , den naam van aka
demie de Secreti verkreeg-

, Het hof van Rome „ van het 
onderwerp onderrigt, waar
mede deze kleine akadefflie 
zich hezig hield, verbood 
hem dezelve te houden, üij 
wijdde zich aan de muze» 
toe , en vervaardigde Tref" 
en Blijspelen, welke bij"1 

vonden. Hij overleed in lol6» 
in den ouderdom van 70ja* 
ren. Men heeft van hem: 
l.o Verhandeling over & 
natuurlijke tooverkunst> 
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hetLatijn, Amsterdam, 1664, 
in 12.mo„ in het Fransch 
vertaald door MEISSONNIER , 
Zyon, 1688 , in 12.mo,een 
boek vol hersenschimmige en 
ongerijmde denkbeelden. Men 
verzekert dat de schrijver de 
eerste boeken van dit werk 
in den ouderdom van 15 jaren 
had zamengesteld.— 2.° Eene 
andere Verhandeling over 
de gelaatkunde , in denzelf
den geest als het voorgaande 
zamengesteld. De schrijver 
met de geregtelijke sterre-
wigchelarij ingenomen , heeft 
hetzelve met ongerijmdheden 
opgevuld. Dit werk, hetwelk 
te Leijden , in het Latijn ge
drukt is , 1645, in 12.«ao5 
werd in het Fransch vertaald 
doorRAüLT, Rouanen, 1665, 
in 8.vo Men heeft hetzelve 
ook in het, Italiaansch , Ve
netië, 1652, in 8,v°,eene 
uiterst zeldzame uitgave. — 
3.o I)e occultis litterarum 
notis, in 1606, te Straats-
burg herdrukt niet vermeer
deringen. Dit is ' eene ver
handeling over de wijze om 
zijne gedachte in het ge
schrift te verbergen, en die 
der anderen te ontdekken. 
Hij toont meer dan 180 wij
zen aan om zijne gedachten 
te verbergen , eh hij laat er 
nog eene oneindige menigte 
anderen over om te raden. 
Op deze wijze beeft hij verre 
weg al datgene overtroffen , 

wat TRITHÉMÜS over dit punt 
vervaardigd heeft, voorna
melijk in zijne Polygraphie, 
hetzij' door zijne naarstig- en 
naanwkeurigheid, ofwel door 
zijnen overvloed en zijne ver--
scheidenheid, of eindelijk 
door zijne sierlijkheid en of-
de. — 4.° Phytognomonica, 
seu Methodus cognoscendi 
ex inspecHone vires abditas 
cujuscumque rei, Napels, 
1583 , in fol. — 5.°Dedis-
tillationibus, Home ,' 1608, 
in 4. t0 Het is aan J . B, 
PORTA, dat wij de uitvinding 
van de duistere kamer (cham-
bre obscure) door 's GRAVE-
SANDE verbeterd , te danken 
hebben. Hij had het plan 
eener Encyclopédie ontwor
pen, hetwelk BACO later op 
eene meer ontwikkelde wijze 
heeft voorgesteld , en dat, 
eindelijk op eene jammerlijke 
wijze door zich zelven te
gensprekende menschen uit
gevoerd , en enkel door den 
geest» van eigenbelang be
stuurd , eene wanstallige mas
sa heeft voortgebragt, welke 
voor alle takken van. weten
schappen noodlottig is.,Voor 
het overige was het een geest 
van kwakzalverij en valsch-
heid, in welken men meer 
dan eenen trek van overeen
komst met CORNELIÜS AGF.IP. 
PA , CAKDAN , PARACELSUS en 
andere aanhangers eener duis
tere en strafwaardige natuur-
3 
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leunde heeft gevonden. 'M. 
ff. GABR. DDCHÈSNE , heeft 
een geschiedkundig Verslag 
over J. B. PQRTA, in het 
licht gegeven, Parijs, 1801, 
in 8.YO Zie' over PORTA , la 
storia della letteratura, van 
TlRABOSCHl. 

* PoRïA (KAREL) , een 
Milaneesehe dichter, in 1776* 
geboren , volbragt te Milane 
zijne studiën, welke hij te 
Monaa begonnen was. Het 
aanhooren van het voorlezen 
éeniger dichtregelen, boe
zemde hem den lust in om 
er op zijne beurt ook te 
vervaardigen. PORTA wilde 
eerst BAIESTRIERI navolgen, 
die op de aangenaamste wijze 
de boefentaai van zijn land 
sprak ; maar hij verkoos het 
platte Milaneësch, en het 
duurde niet lang of hij kon 
met zijn voorbeeld wedijve
ren. Zijne eerste proeven, 
welke hij tegen het hekel
dicht bepaalde, berokken
den hem vele onaangenaam
heden, en hij stelde zich 
gedurende eenigen tijd te 
yreden, zijne losse stukjes 

'in almanakken te doen op
nemen. De gebeurtenissen 
van den dag leverden onder
werpen aan zijnen spotach» 
tigen dichtlust op, en POR
TA vond bij het volk alge-
meenen bijval. Men noemt 
onder zijne voortbrengselen 
twee dichtstukken getiteld. ] 

> R. 

JDesgra%i de GlorAMl 
BONGÊE en Visio de PREMA 
waar de Milanezen groeten 
prijs op stellen. Ofschoon 
zijne geschriften het ken
merk van een loos en korts-
wijlig karakter droegen , was 
de schrijver echter somber, 
en zwaarmoedig. Hij over
leed den 5 Januarij 1821, 
aan eenen aanval van jicht 
te Milane, PORTA had het 
in zijne bijtende spotternijen 
vooral op de priesters ge
munt. Hij had ondernomen 
om de Hel van DANTJE in 
het Milaneësch te vertolken, 
maar hij. heeft er slechts 
fragmenten van nagelaten. De 
dichter GROSSI, zijn vriend, 
heeft een gedeelte van de 
dichtstukken van PORÏA

 in 

het licht gegeven, MilaM 
1821, 2 dl.ninl2,*w. Be^ 
twee schrijvers hadden te 
zamen een tooneelspel in 

het licht gegeven getiteld: 
Giovanni Maria Visconti 
duca de Müano, hetwelk 
op het tooneel van Ganobi-
ana moest uitgevoerd worden. 

PORTAL (PAULUS), een heel
meester, werd in 1630, *e 

Montpellier geboren, en, 
kwam te Parijs , alwaar b'J 
zijne studiën ten einde bragt» 
en zich in dè praktijk der 
verloskunde onderscheidde. 
Hij heeft nagelaten 1.° Dis
cours etc. (Ontleed/tundig* 
Verhandelingen betrekke 
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een kind van eene buitenge
wone gedaante), Parijs , 
1671 , in 12,™° — 2.0 
La praiique etc\ (De prak
tijk der verloskunde, door 
een aantal •waarnemingen, 
toegelicht), 1685 , in 8..vo 

Amsterdam 1690, in 8..v° 
PORTAL overleed te Parijs, 
den 1 Julij 1703. Ofschoon 
wij; vermeen en dat het met 
de; betamelijkheid strijdt, 
om; Jïïet uitzondering van 
gevaarlijke gevallen, zijne 
tóevlugt tot eenen heelmees
ter te nemen, om bij der
gelijke operatien deszelfshulp 
te verleênen ,kpn men nog-
tans aan PORTAL vele be
kwaamheid in 'het door hem 
omhelsde vak niet- betwisten, 

* PORTAL ('ANIONIUS), eerste 
lijfarts van LoDEWiJË XVHI 
en RAREL X , ' lid van 'de 
koninklijke akademie van,we
tenschappen , van het insti
tuut , en van de meeste ge
neeskundige en wetenschap? 
pelijke akademiën van jiïw. 
ropa , kommandeur' van het 
eere»legioen ; ridder van den 
H. MicHAëL , • werd den 5 
Januarij 1742 , te Gaülac 
(Jam-dept), uit eene famie-
lie geboren, welke eene me
nigte beroemde mannen heeft 
opgeleverd. Nadat hij te 
Montpellier, alwaar hij tolde 
doctorale waardigheid werd 
bevorderd, de geneeskunde 

beoefend had, werd PORTAL 
in den ouderdom van 20 jaren 
tot correspondent van de aka
demie van Wetenschappen 
dier stad benoemd, en on
derwees er de ontleed- en.na-
tuurktinde. Hij kwam in 1765 
te pcirijs % alwaar hij zich 
.weldra door belangrijke ge
schriften , en door zijne be
kwaamheid in de beoefe
ning der geneeskunde bekend 
maakte. Te gelijkertijd be
oefende hij der heelkunde, en 
nam weldra deel aan de we-V 
tenschappelijke en letterkun
dige werkzaamheden van SB-
NAC en LiEUTAUD» De eer
ste, die eerste lijfarts van 
LODEWUK XV was, verkoos 
hem i om eene uitgave van 
zijne verhandeling over de 
aamenstelling van het hart 
in het lichtte geven* PORTAL 
zag zich weldra opgezocht 
en geraadpleegd, door de 
meest in waardigheid verhe
vene personen, en verwierf 
de vriendschap van FRANK> 

L1N , BUFFON en D'ALEMBERT, 
In 1769, vier jaren na zijne 
komst in Parijs, werd hij 
tot lid van de akademie der 
wetenschappen . bevorderd,' 
Waarin hij TERRIN opvolg
de ; hij zat aan de zijde van 
LAGRANGE, LAPLACE, BAILLT, 
enz, en' werd bijna te gelijker
tijd tot hoogleeraar in de ont
leedkunde aan hét collegie van 
Frankrijk benoemd, In 1777 

K 4 
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had hij aan de vriendschap van 
BDFFON den post van behee-
rend hoogleeraar der men-
scbelijke ontleedkunde in den 
plantentuin te danken. POR
TAL was een der beroemd
ste geneesheeren van Frank' 
rijk geworden, en nooit heeft 
een hoogleeraar langer en met 
meer bereidwilligheid onder
wezen. Zijne tal- en belang
rijke werken hebben den 
grootsteü bijval in zijn va
derland en bij'den vreemde
ling "gevonden, en zijn bij
na in al de talen, van Euro
pa vertolkt. Zij zijn l.o 
Dissertatio medico-chirur-
gica generalis luxationum 
rationes complectens, Mont-
pellier, 1764, in 4.*o Dit 
is het onderwerp zijner The-
fis te Montpellïer, verde
digd —1° Anatomie etc.( Ge* 
schiedkundige en praktische 
ontleedkunde van LIEÜTAÜD), 
met eene menigte waarne
mingen vermeerderd, 1767,2 
° I 'a I |

n ,4- t o1776,2dl.ai„8vo 
ój Précis etc. (Kort begrip 
der praktische heelkunde, be
vattende de geschiedenis, der 
heelkundige ziekten , en de 
meest gebruikelijke wijze om 
dezelve Ie behandelen met 
oritische waarnemingen en 
aanmerkingen over ver~ 
spillende punten), Parijs, 
1768, 2 dl.* in 8.vo L\ 
platen,— 4.0 Histoire de 
t anatomie etc. (Geschiede-
ms ™r ontleed- en heelkun

de , bevallende den oorsprong 
en de vorderingen, dezer 
beide wetenschappen, met 
eene tijdrekenkundige tafel, 
eneene naamlijst der ont
leend- en heelkundige wefr 
ken, akademische gedenk' 
schriften, in de dagbladen 
opgenomene dissertatïèn en 
de meesteder thesis, welke 
in de geneeskundige facul
teiten van Europa zijn ver
dedigd), Parijs, 1770,1 
dl.» in 8*vo Dit werk is de 
vrucht van eenen oneindig 
moeijelijken arbeid. — 5.° 
lettre etc. (Brief aan PETIT), 
1771, in 8 > —. Q o Let
tre etc. (Brief in antwoord 
aan GOOLIN) , 1771, in 8.T0 

'-r- 7.o Rapport etc. (Ver
slag op bevel der dkademie 
van wetenschappen gedaan, 
betrekkelijk den dood *>«» 
den heer LEMAIRE en des-
zelf s echtgenoote door den 
kolendamp), 1775-, in 8.v0 

herdrukt 'onder den titel van 
Observaiions etc. (^aar-
nemingen over de uitwerk' 
selen der stikdampen, op M 
menschelijke ligchaam, enz,), 

'1776, in 8.vo, 6.e uitgave 
'1791 ,»in 8.vo; ook onder 
'den titel herdrukt, Tan In-
struction etc. (Onderrtgting 
over' de behandeling der door 
de stik-lucht bedwelmden 
enz.), 1794, in 12."10; * 
12.e uitgave is van 1805, i» 
8.V0 Dit werk werd op last 

van den minister TDRGOT, 
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gratis door geheel Frankrijk 
verspreid. Het is later ver
scheidene malen herdrukt, 
voornamelijk in 1816, pp 
last Van het gouvernement, 
en op bevel van den minis
ter van binnenlandsehe za
ken, aan al de prefekten af
gezonden.— 8«° Observations 
etc. (Waarnemingen over 
de natuur en de behandeling 
der dolheid), Tverdun, 1779, 
in 12.»10 — 9.° Observations 
etc. (Waarnemingen over 
den aard en de behandeling, 
der longtering), 1792 , in 
8.vo Parijs, 1809, 2 dl.» 
in 8.v° Dit werk, rijk in 
eene menigte praktische bij
zonderheden, stelt een ge
trouw tafereel van al de 
verscheidenheden der long
tering voor, volgens de oor
zaken, waardoor dezelve kan 
ontstaan ingedeeld, en met 
betrekking tot de behande
ling aan de grondbeginselen 
onderworpen, welke uit de 
grondige kennis van derzel-
ver kenteekenen voortvloei
den . — 10.° Observations 
etc. [Waarnemingen over de 
natuur en de behandeling 
van de Engelsche oflenden-
ziekten) , 17 97 , j n 8.vo — 
11,° Mémoire etc. (Ferhan
delingen over de eigenschap
pen en de behandeling van 
verscheidene ziekten), Pa~ 
rijs, 1808 — 1825, 5 dl.» 
in 8J° — 12.o Cours etc. 

K 
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(Handboek voor de genees* 
kundige ontleedkunde, \ o f 
Grondregels van de ontle
ding des menschelijken lig-
chaams, met natuur- en 
ziektekundige aanmerkingen 
en het resultaat van de 
waarneming over den zetel 
en de natuur der ziekten , 
volgens de opening der lig* 
chanien). ï)it werk , hetwelk 
eene verzameling van merk
waardige bijzonderheden be- • 
vat, en de verdienste heeft 
gehad dié vruchtbare mijn te 
openen van de pathologische 
ontleedkunde, welke tegen
woordig zoo zeer beoefend 
wordt, verscheen, in 1804 , 
in 5 dl.» in 8.v<> in het licht. 
Men kan het • verslag over 
hetzelve lezen, in de berigten 
van de iury oYer de tien-
jarige prijzen , en in die van 
de klasse der wis- en na
tuurkundige wetenschappen 
van het instituut, van de 
56.e tot de 66.e bladz. — 
13.° Mémoire etc. (Verhan
deling over de natuur en 
de behandeling van eenige 
erf- óf familieziekten), (den 
3 Januarij 1808 , aan het 
instituut voorgelezen), 3. e 

uitgave 1814, in 8.^° — 
14,° Notice etc. (Verslag 
over de ziekte en den dood 
van mevrouw de baron
nesse DE STASL), 1817, 
in 8.v°. POKXAI. heeft nog in 
het licht gegeven, in de 



154 " P O R , 

Verzameling van de akademie 
van wetenschappen en van 
het instituut, eene menigte 
•verhandelingen betrekkelijk 
de kunst om te genezen» Hij 
las in 1818, in het insti
tuut eene belangrijke ver
handeling voor, over de uit
zetting der holten van het 
hart met drukking van der-
zelver vliezen, en eene an
dere over de ontstekingen 
van het hartevlies, Bij deze 
reeds - talrijke lijst der wer
ken van PORTAL zullen wij 
twee Verhandelingen voe
gen, welke hij in 1828 aan 
dë koninklijke akademie van 
wetenschappen heeft mede
gedeeld , het eene getiteld: 
Considêrations etc. {Be
schouwingen over de in 
kwaadaardige ontaarde rot-
koortsen), het andere Oö-
servations etc. (PVaarne' 
mingen en aanmerkingen 
over de natuur en de be
handeling der water&uehti-
gen met hartkloppingen ,en 
voornamelijk over de ver-
aachting van dit orgaan). 
PORTAL werd in. 1815 tot 
lid benoemd van de com
missie, belast om den ko
ning verslag te geven, van 
den staat van onderwijs in 
de genees- en .heelkundige 
scholen, LODEWWK XVIII 
benoemde hem totjj blijvend 
president van de konink
lijke geneeskundige maat
schappij, tot welker daar-

èlling hij in 1820 veel had 
bijgedragep. PORTAL bleef 
vreemd aan al de bedrijven 
der omwenteling.» hij had 
twee broeders iüie priesters 
waren, waarvan de eene in 
1806, tot kanonik van No-
tre Dame werd benoemd, 
en men verzekert dat hij 
zelf de geestelijke' pligtea 
beoefende, Deze beroemde 
geneesheer is den 25 Julij 
1832, in den ouderdom van 90 
jaren, aan de gevolgen van 
eene slepende graveel-ziekte 
overleden ; vier andere be
roemde hoogleeraars van hst 
collegie van Frankrijk, CHAM-
PÖLION , Cu VIER , RÉMüSAien 
THÜROT , bezweken in het
zelfde jaar, 

* PORTALIS (JOANNES - SlB* 
PHANÜS-MARIA) , minister van 
eeredienst [in Ftankryk] ^ 
den l.sten Aprü 1736, te 
Beausset in Provence, »'1 

eene regtsgeleerde familie» 
welke reeds lang: de' alge-
meene achting genoot, Se" 
boren , werd in den ouder
dom van 21 jaren bij het 
parlement van Jix opgeno
men, en reeds dadelijk rang" 
schikte hij zich onder de be
roemdste regtsgeleerden en 
redenaars van dat tijdvak. 
Verscheidene Verhandeld' 
gen droegen veel bij tot de 
vestiging van zijnen roet?' 
onder anderen zijn Gevoelen 

lover de wettigheid van «c 
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huwelijken der Protestanten 
in Frankrijk, Parijs, 1770, 
in 12.1»Q Twee zaken , welke 
hij tegen twee magtige te
genstrevers ie weten MIRA-
BEAÜ en BEAUMARCHAIS verde
digde, vergrootten zijnen roem 
•nog meer. PoRTALIs had zich 
met de belangen van mevrouw 
DE MlRABEAü belast, en «hij 
bragt eene aan de behouding 
harer goederen voordeelige 
scheiding tot stand. {Zie Ml— 
RABEAV.) Hij was minder ge
lukkig in de verdediging van 
den graaf DE LA BiACHE 
tegen BEAUMARCHAIS, hij kon 
zijne zaak, welke reeds voor 
het publiek was verloren, niet 
winnen, maar zijne verdedi
ging was zijn talent waardjg. 
PORTAUS werd weldra ,' on
danks zijnejeugd aan het hoofd 
van de administratie zijner 
provincie geplaatst; hij regt-
vaardigde door zijnebek waam-
hëid in de administrative be
dieningen de keus, welke men 
op hem had laten vallen. In het 
begin der omwenteling hield 
zijne gematigdheid hem van 
de rol verwijderd, tot welke 
zijne talenten hem zouden 
kunnen geroepen hebben , en 
reeds in 1790 begaf hij zich 
naar het land. De onlusten 
in het Zuiden en de voortee
kenen der revolutionnaire 
vervolgingen, deden hem in 
JLyon eene schuilplaats zoe
ken, welke hij echter weldra 
genoodzaakt werd te verla-
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ten. PORTALIS begaf zich in \ 
de laatste maanden van 1793 j 
naar Parijs; het duurde niet 
lang of hij werd in hechte-j 
nis genomen, en hij be-J 
kwam, eerst, verscheidene 
maanden na den val van Ro-j 
BESPIERRE , zijne vrijheid we-» 
der. Nadat, hij in 1795 totï 
afgevaardigde van het depar-i 
tement xler Seine in den \ 
raad der ouden was benoemd, , 
legde hij aldaar een karakter I 
vol gematigdheid aan den 
dag, 'en verzette hi} zich 
steeds tegen de directoriale 
partij. Het directorium wilde 
zich het verkiezingsregt aan
matigen , PORÏALIS ontwik
kelde den 15 December van 
hetzelfde jaar zijn gevoelen 
hierover met deze woorden: 
»'Men zoude, «egt hij , dit 
gezag in de waagschaal stel
len, wanneer men hetzelve 
het voorgestelde regttoeken-
de ; wanneer men het voor
wendsel der openbare rust 
aanridm om een artikel van 
de constitutie te schenden, 
zou men weldra een ander 
kunnen schenden, en zoo 
doende zou alles aan de wil
lekeur zijn prijs gegeven." 

, Hij werd den 17 Februari}-
1796 tot secretaris van de 
vergadering benoemd, en 
den 27 daaropvolgende bragt 
hij een verbaal verslag uit, 
om de lijst der uitgewekenen 
te vernietigen; hij bestreed 
te gelijkertijd het ontwerp 
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om aan het directorium de 
magt toetekennen , om* over 
de schrappingen te be
schikken. Hij bewees op 
eene zegevierende wijze dat 
ïulks zelfs -met het belang 
van het bestuur streed, en 
dat de regtbanken de natuur
lijke regters. van deze geschil
len, zoowel'als van alle an
deren waren. Ondanks de ede-, 
Ie vrijheid zijner redevoerin
gen, welke de belangen of de 
aanmatigingen van het direc
torium zouden hebben schij
nen te kwetsen, werd hij 
den 19 Junij 1796 tot pre
sident verkozen, den 25 Au-, 

. gustus verklaarde hij zich' 
tegen het drukken eener re
devoering van CREÜZÉ -LA<-
TOUCHE tegen de priesters; 
Den volgenden dag droeg hij 
een naauwkeurig verslag voor, 
over de wetten , betrekkelijk 
deze orde uitgevaardigd; hij 
beklaagde zich overdeeeden, 
welke van hen werden ge
vorderd; en nog meer over 
de straffen tegen hen aange
wend , die, terwijl zij aan 
hun geweten gehoorzaamden, 
geweigerd hadden meineedig 

,te zijn. Hij vergeleek met 
(zeer vele naauwkeurigheid, 
'de maatregelen ten hunnen 
aanzien voorgesteld; met die 
welke ten tijde van het sehrik-
hewind waren aangenomen, 
«n haalde J . J . ROÜSSEAU 
»an, die, ofschoon bij zelf 
*en wijsgeer was, zeide, yt dat 

indien de vvijsgeeren ooit de 
overhand bekwamen, zij veel 
onverdraagzamer dan de pries
ters zouden zjjn." Hij was 
een dergenen, welke zich het 
hevigste tegen de wet van 
den 9 Floréal 4.e jaar (28 
April 1796), verhieven, welke 
de verdeeling der goederen 
van de afstammelingen der 
uitgewekenen beval, eene 
wet, welke onschuldige grijs
aards bij hun leven uitkleedde, 
en welke strijdig was met 
een der eerste grondregels 
der wetgev.ers, dat de mis* 
daden persoonlijk zijn. Hij 
randde, den 30 November 
1796, de wet van den 3 
Brumaire aan , in zijne arti
kelen betrekkelijk de bloed
verwanten der uitgewekenen» 
als de onverdraagzaamheid 
bevorderende , en al de bur
gers in massa vervolgende, 
en » bevqorregten , verdach
ten, misnoegden ,en slaven 
makende." Hij bewees dat j 
de amnistie van den 4 Bru- i 
maire willekeurig was en 
zeide. » Dat indien zij n°# 
na de verwerping van hel 

besluit kon bestaan , zij a,s 

vergeten , onteerd , als eene 
wet van woede als het laagste 
werk van wraak eener par" 
tij , zoude bestaan, en dat 
zij den l.e Gërminal bet 
tijdstip der verkiezingen, 
door den wil des volks te 
niet zou gedaan worden» 
zelfs daardoor, dat zij »'flt 
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ter aanneming aan eenen | 
vorst zoude worden aange
boden." In den loop van 
Februari), werd hij in het 
zamenzweringsplan van LA-

- TILIEHEORNOIS 'aangeduid, 
als om COCHON in het mi
nisterie van policie te ver
vangen. Hij verzette er zich 
tegen dat de kiezers genood
zaakt zouden worden den 
burgèreed af te leggen. Den 
25 Julij, stemde hij tegen 
de volks-genootschappe^. Kort 
daarna werd zijn naam op 
de verbanningslijst van den 
18.e Fructidor 5.e jaar (4.e 

September 1797) geplaatst; 
en vlugtte hij naar Duitsch-
land. Na de omwenteling 
van den 18,e Brumaire (9 
November 1799) ,\ïiFrank-
rijk teruggeroepen, kwam 
hij er den 13 Februari] 1800 
aan. Den 3 April benoemde 
men hem tot commissaris 
van het bestuur bij den raad 
der gevangennemingen , en J 
hij trad op het einde van 
hetzelfde jaar in den staats
raad. Hij bood het wetge
vende ligchaam verschillende 
wetsontwerpen aan •, en ver
dedigde meer bijzonderlijk 
het ontwerp betrekkelijk de 
daarstelling der- afzonderlijke 
regtbanken , welk eene sterke 
tegenkanting ondervond. Kort 
daarna, droeg hij het ont
werp van het burgerlijk wet
boek voor. Hij werd in de 
maand Augustus 1801, met 

al de zaken belast, welke 
de eerediensten betroffen. Hij 
Het het lijk van PIÜS VI, 
hetwelk tot dusverre in Va-
lence was gebleven, naar Rome 
terug brengen. Hij beval de 
heidensche opschriften, welke 
men op de voorgevels der 
tempels las, weg te nemen. 
Hij riep de bisschoppen, die 
hunne waardigheid hadden 
nedergelegd, en sedert zoo 
vele jaren uit * hun vader
land verbannen waren," te
rug , een maatregel, welke 
de voorbode was van eenen 
anderen, reeds sedert lang 
door, de regtvaardigheid en 
menschheid gevorderd , te 
weten , de terugroeping der 
uitgewekenen: die ongeluk
kige voorwerpen van den 

, revolutionairen haat, en over 
welke de barbaarschheidzich 
zoo zeer had verzwaard , dat 
het genoeg was tot die ver
bannen klasse te behooren, 
om zonder andere' formali
teit naar het schavot te 
worden gezonden. Op den 
5, April 1802, sprak hij 
voor het nieuwe wetgevende 
ligchaam , hetwelk te dien 
einde bijeengeroepen was, 
eene redevoering ui t , in 
welke hij de beweeggronden 
ontwikkelde , welke de over
eenkomst tusschen den hei
ligen Stoel en het Fransche 
gouvernement tot stand had
den gebragt. Hij voerde in 
dezelve eenige zeer wijze 
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grondregels aan; maar men 
tneent te ontwaren dat de 
redenaar vreesde der Catho-
lijke Godsdienst a] te gunstig 
te schijnen, en dat hij de spot-
reden der wijsbegeerte ducht
te , ten zij men hem wille ver-
schoonen, op grond van de 
vooringenomenheden, welke 
de revolutionnaire geest nog 
bij vele ambtenaren, tegen 
de Godsdienst had nagelaten, 
vooringenomenheden, die zoo 
diep ingeworteld waren dat 
het gouvernement moest vree
zen , dat het concordaat 
niet zoude aangenomen wor
den , indien men de gevoe
lens te veel schokte. De re
devoering van PORTAMS was 
overigens ernstig, welvoege-
lijk, en stak zeer af met de 
revolutionnaire onmenschelij-
ke en afschuwelijke taal, 
waarvan deze zelfde tribune 
zoo dikwijls weergalmd had. 
Hij las vervolgens het con
cordaat van den 15 Julij , 
voor, hetwelk het wetgevende 
ligchaam na eenige woor
denwisseling aannam. In 1803 
werd hij tot candidaat bjj 
den behoedenden senaat ver
kozen, én in Julij van het 
volgende jaar benoemde men 
hem bepaaldelijk tot minis
ter van eeredienst. Op den 
1 Februarij 1805, werd hij 
tot groot-officier van het 
legioen van eer benoemd. 
PORTAHS werd sedert lang, ij 
door eene ernstige oogkwaal f 

gekweld, en liet zich de 
oogen ligten. Op den 2 
Januari) 1806 sprak hij in 
het instituut, waarvan hij 
lid was, de .Lofredeuil van 
ANÏONICS LODEWIJK SEGUIEB, 
advokaat bij het parlement 
van Parijs en opvolger van 
FOMTENEUE bij de Fransen̂  
akademie ; deze lofrede heeft 
twee uitgaven gehad. Bij 
zijne oogkwaal, welke hem 
aanhoudend kwelde, voegde 
zich eindelijk eene zeer ern
stige ziekte, welke hem den 
25 Augustus 1807, in het 
graf sleepte. BONAPARTE be
val dat er ter eere van de
zen minister in den staats
raad een standbeeld zou wor
den opgerigt. Hetzelve werd 
door DESENNE uitgevoerd. In 
1820-, heeft zijn zoon een 
nagelaten werk ,in het licht 
gegeven, getiteld: Traite etc. 
(f'erhandelingen over het 
gebruik en het misbruik van 
den wijsgeerigen geest ge' 
durende de 18.e eeuw)> 
voorafgegaan van eene ^ e r 

belangrijke levensschets *an 

den schrijver. Parijs 2 dl.n 

in 8.™ Dit is een .door 
de godsdienstige wijsbegeerte 
welke ér in heerscht, alsmede 
door den methodischën > ont-
ledenden en onpartijdige0 

geesH welke bij de zamensiel-
ling des zei ven nooit uit hei 
oog is verloren , en door eene" 
edelen en sierlijken stijl »e6t 

belangrijk werk. 
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* PÓRT-ALLIER (&.AUDIUS 
JOZEF) , een geestelijke uit het 
diocees Belley , den 9 Maart 
1788 , te Mex'imieux, diocees 
van Lyon, geboren, en den 
22 Julij 1831 overleden , be
hoorde tot eene gegoede fa
milie, en welke zich langen 
tijd tegen het verlangen ver
zette' hetwelk hij koesterde, 
om de kerkelijke loopbaan in 
te treden. Hij oefende de 
geestelijke bediening te Pon~ 
cin uit, en werd vervolgens 

• aan de seminariën \mMexi~ 
mieux, van Alix, van Ar-
gentiere en van Si. Irenée, 
te Lyon geplaatst. Nadat de 
bisschop van Belley, bezit 
van zijnen stoel had genomen , 

> belastte hij den abt PORÏAI.-
MEK, met de geheele zorg 
betrekkelijk de daarstelling 
van het groote seminarie van 
zijn diocees, hetwelk hij te 
Brou vestigde. De jonge gees
telijke kweet zich met ijver 
en beleid van deze taak; 
daar zijne zwakke gezondheid 
hem niet veroorloofde om 
aanhoudend demoeijelijkege-
strengheden van het seminarie
leven te verduren, begaf hij 
zich naar Bourg, alwaar hij 
met de directie van het no* 
viciaat der zuster* van den 
heiligen JOZEF werd belast, 
voor welke hij eenige wer
ken heeft zamengesleld. De
ze congregatie, welke zich 
aan allerlei goede werken toe
wijdt j onderhoudt zeven gast- | 

huizen , en heeft 80 gestich
ten in het diocees. Onderde 
werken, waarvan de abtPoR-
TALLIER de schrijver is , on
derscheidt men het Manuel 
etc. {Handboek der Lyon* 
nesche kerkplegligheden), en 
de Mois etc. {Maand van 
MAKIJ). Men heeft ook nog 
van hem eene nieuwe uitga
ve van de Histoire etc. {Ge
schiedenis van' de kerk van 
Brou). De bisschop van 
Bourg > had hem tot eere-
kanonik zijner hoofdkerk be
noemd. 

PORTE (MAURITS DE *%A) > 
een letterkundige, in 1530 
te Parijs geboren, en in 
1571, in deu ouderdom van 
40 jaren overleden, is de 
eerste schrijver die de Fran-
sche bijnamen heeft verza
meld. Pater DAIR'E, die on
der denzelfden titel een werk 
heeft geschreven, schijnt dat 
van 'LA PORTE niet gekend 
te hebben. Hetzelve werd in 
1571 te Parijs 'm 8J° ge
drukt. Het doel van dezen 
compilator is: om het goed 
verstaan der dichters gemak
kelijk te maken. Maar dit 
werk kon slechts aan scho-
liereanuttigzijn en kan heden 
nergens anders toe dienen, 
dan om te doen kennen dat 
IA PORTE veel de oude Fran-
sche schrijvers had gelezen 
en dat zijn boek de vrucht 
zijner lezingen is. 

file:///mMexi~
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PORTE(KARE&DEI,A), her 
log van la Meilkraye, ver
hief zich door zijnen moed , 
en vooral door de gunst van 
den kardinaal DE RICHEITEIJ, 
zijn bloedverwant, tot de eer
ste militaire waardigheden. 

• Nadat hij zich in verscheidene 
belegeringen had onderschei
den, verkreeg hij in 1632, 
het bestuur van de stad en , 
van het kasteel Nantes. Hij 
Werd in 1633 tot orde-rid- * 
der bevorderd, en in 1634 
tot groot-meester der artil. 
lerie benoemd. Hij diende 
vervolgens in den slag van 
Jvent(en niet Jvein) in het 
J£J»d ^nLuik,% mijlen van 
Moei, in de belegeringen van 
Leuven, van Dole, enz. en 
na de verovering van •Jffes-
^'w,,ontving hij uit de han-
den van LODEWIJK. XIII in 
de bres van deze plaats, den. 
30 Junij 1639 den maar-
schalks-staf van Frankrijk. 
De nieuwe maarschalk ver
sloeg den 2 Augustus daar
opvolgende, de troepen van i 
den markgraaf DE FOENTES, 
en droeg in 1640 veer bij ! 

tot de verovering van J-
trecht. Hij nam in de vol
gende jaren, eenige andere 
plaatsen in, en veroverde in 
1641 gezamenlijk met'GAS
SEN (zie dat artikel) Gra-
V&LS*1 stormenderhand. In 
*«>46, voerde hij het bevel 
° ' e r het leger in Italië al-
w a w hij PiomUno en Po, -

to-Longone veroverde, De 
koning verhief ten zijBen 
gunste in 1663 Meiller'aye 
tot een hertogdom en pair
schap. Deze maarschalk over
leed in 1664, in het wapen-
huis (Jrsenal) van Parijs, 
in den ouderdom van 02 ja* 
ren. Hij ging voor denman 
Tan zijnen tijd door, die hef 
best de belegeringskunst ver
stond. Zijn zoon huwde 
met HORTENSIA MANCM, en 
volgde den naam van MAZ> 
RINI op (zie dat artikel). 

* PORTE (PETRUS DE U ) , 
eerste kamerheer van LOPE» 
WUK XIV", in 1603 gebo
ren , trad in den ouderdom 
van 18 jaren in dienst van 
ANNA van Oostenrijk en ver
kreeg den post' van sleepdra-
ger der koningin. Hij wijdde 
zich geheel en al toe aan de 
belangen en aan de inzigten 
van deze vorstin, en werd 
de agent der briefwisseling» 
welke zij met Spanje en En
geland, toenmaaIsmetiVö«£" 
rijk in vijandschap, onder
hield. Uit familie-beweegre
denen dankte £ÓDEWIJKXIH' 
in 1624, een aantal bedien
den zijner gemalin af, onder 
welke IA PORTE, ook begre
pen was. De koningin be
werkte dat men hem in *» 
compagnie gensdarmes, waar
over de graaf D'ESTAING

 i]ei 

bevel voerde, opnam. ZeS 

maanden daarna stond de ko* 
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ning hem toe om weder in 
zijne bediening aan het hof 
te tredenS/ Maar daar hij, en 
niet zonder reden, aan den 
kardinaal,BE RICHELIEÜ ver
dacht was'geworden , zoo liet 
deze minister hem in Augus
tus 1637 gevangen nemen, 
naar de Sastille vervoeren, 
en in een hok opsluiten , het
welk kortelings dooreen'ze-
keren DUBOIS was bezet ge
weest , dien men juist naar 
de strafplaats- had gevoerd. 
Hij onderging in de tegen
woordigheid van den kardi
naal zelven, verscheidene on
dervragingen. Men dwong de 
koningin hem te schrijven dat 
zij alles had bekend, en dat 
zij v hem vermaande om alles 
te zeggen j «naar noch dit 
middel, noch de, beloften , 
noch de bedreigingen met de 
pijnbank en de doodstraf, 
waren in staat een enkel woord 

-van hem af te persen , het
welk zijne vorstin in de waag-
schaal stelde. Intusschen was 
IA POKTE'gerust, dat men 
hem nooit overtuigende be
wijzen van het ten zijnen laste 
gelegde feit kon aanvoeren. 
Men had zicji van zijne pa
pieren meester gemaakt, maar 
die welke tegen hem konden 
getuigen, waren in een gat van 
zijne kamer verborgen, en 
werden niet gevonden. Mid-

_delerwijl had zich de koning, 
op aanraden van mejufvrouw 

XX, DEEL. 

DE LAFAYETTE , die het hof 
had verlaten om den religieu
zen staat te omhelzen, met 
zijne echtgenoöte verzoend , 
die zwanger werd , en deze 
gebeurtenis, deed haar gezag 
toenemen. Door hare be
middeling werd LA PORÏE , 
den 12. Mei 1638 y uit de 
Basiilh ontslagen en haar 
Saiimur verbannen. De karr 
dinaal DE RICHELIEO , getuige 
van de buitengewone trouw 
en bescheidenheid van LA 
PORTE , zocht hem aan zijne 
dienst te verbinden, maar 
al zijne pogingen waren vruch
teloos. Toen LA PORTE na de 
bevalling der koningin de 
vergunning bekomen had, 
om in de omstreken van pau-
mur te wandelen, maakte 
hij er gebruik van om hei
melijk eenige reizen door 
Frankrijk te doen. De kar
dinaal overleed in 1642, en 
LODEWIJK XIII , in 1643. 
ANNA' van Oostenrijk, regen
tes geworden , nam LA PORTB 
weder- in , hare dienst, en 
toen zij hem voor de eerste 
maal terug zag , riep zij uit: 
» Ziedaar dien armen jon
gen, die zoo veel voor mij 
geleden heeft, en aan wien 
ik, wat ik thans ben, te dan 
ken heb." Zij gaf hem den 
post van eersten kamerheer 
van den jongen prins, haren 
zoon, later LODEWIJK XIV, 
eh stelde hem aan den kar» 

L 
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dinaalMAZARW voor, die zeer 
bij de koningin in aanzien 
stond. Dé gunst van IA PORTE 
duurde niet lang, hetgeen 
men aan eenen overdreven 
ijver of aan al lë groote open
hartigheid toeschrijft (1653); 
Nadat ANNA van- Oostenrijk 
in 1666 overleden was, riep. 
ILODEWIJK XIV j die zijne on-

' schuld kende, hem terug, 
en ontving hem op de gun
stigste wijze ; men gaf hem 
intusschen niet terug, wat hij 
verloren bad. Hij overleed 
den 13 September 1680 in 
den ouderdom van 77 jaren. 
Hij heeft j'n handschrift de 
gebeurtenissen van zijn leven 
nagelaten, die in het licht 
zijn gegeven onder den titel 
van Mémoires etc, (Gedenk" 
schriften van LA PORTE, 
eersten kamerheer van Lo~ 
DEWUK XIV , bevattende 
verscheidene bijzonderheden 
der regeringen van LojDÈ-
mxK XIII en LODEWUK 
XIV,) Geneve, 1755 kl, 
in 12.HK> Deze gedenkschrif
ten, jn de 2.de serie der Ver
zameling van gedenkschrif
ten , betrekkelijk de geschie
denis van Frankrijk, door 
PETITOÏ en MONTMERQCÉ her
drukt, bevatten vrij belangrij
ke bijzonderheden ; de schrij
ver toontzich in dezelve zeer 
aan: zijne meesters verknocht, 
maar men kan in hem zijne 
slaafeche gehechtheid aan AN
NA vqn Oostenrpk, op wier 

bevelen hij alles 'zou liebkn 
opgeofferd, niet prijzen. 

PORTE (de abt JOZEF DE IA), 
in 1718, te Belfort in den 
E laas geboren, omhelsde den 
geestelijken staat. Nadat hij 
in de loopbaan der letteren, 
door dagbladen en andere 
critische werken was begon
nen, hield hij zich met ver
schillende compilatiën bezig, 
onder «welke* men heeft on« 
derscheiden de Fransche rei' 
ziger waarvan hij 24 dJ.n 

in 12.B10 heeft in het licfot 
gegeven. Hij overleed den 
19 September 1779 te Parijs, 
in groote gevoelens van gods
vrucht en gelatenheid, welke 
men als eene herroeping ka" 
beschouwen van al hetgeen er 
berispelijks in zijne schriften 
voorkomt. Ofschoon hetmoei-
jelrjk, valt deze gesteldheid 
van den stervende met de 
beide deelen van den Fran-
schen reiziger in overeen
stemming te brengen, welke 
onmiddellijk na zijnen dood 
in het licht verschenen, en 
welke veel bérispelijber zij" 
dan de voorgaande. Men 
plaatste in 1780 in den Mer-
cure de Frame eene scham
pere eritiek van den abt D£ 

IA PORTE. Het, christelijk?" 
uiteinde van dezen abt heeft 
hem van* den kant der wijs* 
geeren, met welke hij V& 
zeer wel scheen verstaan te 
nebben, schimpreden van a' 
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lerlei aard op den 'hals ge
haald. Maar indien er over* 
drijvingen bedrog in de cri-
tiek of liever in het in den 
Mercureopgenomen, schimp
schrift heerscht, vindt mén 
zulks niet minder in de ver
dediging, in PAnnêe litté
raire, 1780„N.°2 blz. 109 
voorkomende, waarin men 
niet nalaat den Franschen rei* 
%iger tot in de wolken te 
verheffen, .welke men zegt, 
de goedkeuring der geheele 
wereld weggedragen te heb
ben. God behoede dat de 
geheele wereldhare goedkeu
ring aan een zoo wanstallig 
zamenraapsel geve, hetwelk 
in deszelfs voornaamste on--
derwerp even zoo'valsch als 
ongerijmd, en welks aanhang
sel zoo zeer met wulpsche 

"ongepaste en ongodsdienstige 
sprookjes opgevuld is. De 
abt DE FONTENAI heeft on
danks de erkende wijsheid 
zijner grondbeginselen, dit 
werk voortgezet, hij heeft 
welligt de gebreken van den 
abt LA PORTE niet genoeg 
vermeden. ' Een ongenoemde 
schrijver heeft bemx>pgevolgd: 
het 33.e en 34.e dl.a zijn in 
1790 in het licht verschenen 
(zie het Journ, hist. et litt. 

.1.** Augustus 1791, bldz. 
490.) Men heeft nog van IA 
PORTE , 1 .o Observations. etc. 
[Aanmerkingen op den geest 
der wetten,) 1755 in 12.mo 

L 2 

— %.*> fóyage etc. (Reine 
in het verblijf der schimmen), 
— 3.° Calendrier e/c, (Ge
schiedkundige almanak der 
tooneelen van Parijs), ge
durende 28 jaren; -— 4.° 
Dictionnaire etc. (Tooneel-
kundig Woordenboek) 1776, 
in 8.vo; met CHAMFORT die 
slechts het beloerende gedeelte 
heeft vervaardigd ; . '•—!••• 5,° 
Anecdotes etc. (Tooneelkun-
digebijzonderheden)meïC}L%-
MENT, 3 dl.» in 8.™; — 
6.° Pensees etc. (Gedachten 
van MASSILLON ;)— 7.° 
Esprit etc. (Geest van J. 
J» ROUSSBAU); — 8.° Ecole 
etc. (Letterkundige school) t 
9.0 Observations etc. (Jan-
merkingen op de hedendaag-
sc/ie letterkunde), • 1749 en 
volgende jaren 9 dl.» in 
12.mo ; — xo,° Tableau etc. 
(Beschrijving van het Ot-
tomanische rijk), 1757 in 
12.m°.; _ 1 l.o VJntiquaire 
etc. (Be oudheidkundige) een 
Blijspel naar G01.DONI gevolgd 

*PORIE(BARTHOLOMEUS BE 
i-A), priester en godgeleerde in 
1699 geboren, was volgens het 
Woordenboek der Ongenoem
de schi'ijvers van LA GlOTAT 
oorspronkelijk. Het schijnt dat, 
daar hij het/orww&'er niet wil
de onderteekenen, hij zich aan 
het diocees van Monlp'ellier 
had verbonden, alwaar Cot-
BERT hem de priesterwijding 
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gaf, en dat hij dezelfde is 
die op eene beschuldiging van 
kuiperij, in 1741 naar Avx-
erreen in 1743 haar Bor
deaux werd verbannen.' Hoe 
het ook zij, de abt DE IA 
PORTE overleed in 1786, na, 
zonder zijnen naam bekend 
te maken, verschillende wer
ken in het licht te hebben 
gegeven. • Zie hier de titels 
van eenige derzelve, 1.° Ze 
conciliateur etc. (De vrede
lievende verzoener > of be
knopte aanmerkingen van 
eenen landelijken godgeleerde 
over den brief van den abt 
Jou BERT aan pater SJINT-

. GEN'ES over de aflaten), 
1760 in 12.w> bij gelegen
heid der geschriften van MA-, 
RIETTE over dit onderwerp, 

'•,.-—' 2.° Lettre etc, {Brief 
van eenen inwoner van Bor
deaux , over het leven en 
mysteriën van de heilige 
maagd van LAFJTAV. (Zie 
LAFITAO), 1759, in I2.i»o, 
gezamenlijk met pater ETMAR. 

— 3,° Lettres etc. (PVijs-
geerige en godgeleerde brie
ven , met de wederlegging 
van een herderlijk onder-
rigt van DE BEAUMONT} , 
1760. — 4.° Inscriptionen 

faux etc. (Wraking of 
schriftelijke betuiging der 
valschheid van den tekst 
onder den naam van Bos-
SÜÈT aangehaald), in de 
reclamatie van de vergade
ring der geestelijkheid van 

R. 

17.60, 1761, in--13.no:-. ] 

5.o Principes etc. (Godge- J 
leerde, kanonieke en bur
gerlijke grondregels over 
den woeker), 1763, 3 dl,n 

in l2.mo Dezelve beginnen 
met eene 'belangrijke Mei-, j 
ding, over de geschriften | 
voor én tegen de leening, ' 
en eindigen met zes Brieven ) 
tegen de Verhandeling'over ! 
de koopmansleeningen,—6.° 
Nouvellesetc. (Nieuwebrie
ven aan eenen vriend, over 
de wqekerhandel-leeningen), \ 
'1769, in;12.mo Een vierde ! 
deel, bij d& godgeleerde enz. \ 
grondregels gevoegd, 'n j 
1772. is bijzonderlijk gerig' . 
tegen de Verhandeling over ' ; 
de leeningen van MIGN°T' • 
— 7,ö Lettre etc. (Belee- f 
rende brief van eenen Room- ! 
schen godgeleerde t over de 
niéuwe vereering van het j! 
heilige hart), 1773, dit is 
de vertaling van een geschrift» 
in het 'Italiaansch , hetwelk I 
te Bome in het licht w« ! 

verschenen. — 8.° Le *e'. 
fenseur etc. (Be verdediger 
van den woeker beschaafd 
gemaakt; öf wederleggÜS 
van de theorie over de *'»" 
trest van het geld), 1782, 
in 12.mo m e t eene verzame-
J'ng van voorschriften, door 

MOWROT. Het i's te betreu- . 
ren dat LA PORXE , een voor ? 
het overige geleerd en noan*-
gezet man , onder zeer ge
zonde redenen , harde uiv 

http://in--13.no
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drükkingen tegen zijne tegen
strevers gemengd heeft. 

. * PofiXK-DüTHEIt (FRAN-
CISCDS JoANNES GABRlëL DE 
IA), een geleerde letterkun
dige , den 16 Julij 1742,te 
Parijs geboren, en den .28 
Mei 1815 overleden , volgde 
eerst de loopbaan der wa
penen , diende verscheidene 
jaren met onderscheiding en 
verkreeg hetridderteeken van 
den heiligen LODEWIJK. Bij 
den vrede van 1763, ver
liet hij de dienst, wijdde 
zich geheel en al aan de 
beoefening der letteren toe, 
welke bestendig zijne uit
spanningsuren hadden bezig 
gehouden, zelfs te midden 
der legerplaatsen , en gaf ver
scheidene hertalingen van 
Grieksche werken in het licht, 
onder anderen, de aardrijks
kunde van STRABO , met de 
heeren CORAY en GOSSELIN , 
Parijs, 1805 — 1812, 3 
dl.n. in 4.to In 1770, gaf 
hij die van den ORESTES , 
van JSSCHÏLDS in het licht, 
waarbij hij oordeelkundige 
aanteekeningen voegde, en 

dit werk deed hem in dit 
zelfde jaar als lid bij de aka-

| demie van opschriften en 
schoone letteren aannemen. 
In 1775, gaf hjj de verta
ling der Lofzangen van CAL* 
LIMACHOS in het licht, en in 
het volgende jaar vertrok hij 
met magtiging des bestuurs , 
in hoedanigheid van lid der 
commissie van de oude hand' 
vesten, benoemd ter naspo-
ring van geschiedkundige ge
denkstukken. Na een verblijf 
van verscheidene jaren in Ita
lië , bragt hij uit dat land 
17 of 18 duizend stukken in 
Frankrijk , waarvan de mees
te geschikt zijn, om een 
nieuw licht over de algemee-
he geschiedenis van Europa, 
in del3,een 14.e eeuwen , te 
verspreiden. Een aantal dezer 
stukken zijn gedrukt in de ver
zameling der handvesten, ac-
ten en diploma's , betrekkelijk 
de geschiedenis van Frank-
rijk, waarvan in 1791, slechts 
3 dl.ninfol. zijn in hetlichtver-
schenen. De beide laatste zijn 
geheel en al van DUTHEIL. De
ze geleerde werd opziener de ' 
koninklijke bibliotheek (*) 

3 • 

(*) DuTHKHi bezat eene opregte godsvrucht, en het is aan dezelve dat 
men den moed moet toeschrijven, welken hij had om de geheele uit-
f?™* 8 "» vS"aUng van PETBONIUS, welke hij had latendrukken 
.en^waarbij hg een geleerd commentarium had gevoegd, te vertran-
fled, Hijstond op het punt om dit werk in het ficht te geven (1800), 
toen de vrijheer van Sainte-Croix hem voorstelde, dat de ergernis 
en het kwaad, hetwelk dit boek zou stichten, niet kon opwegen 
tegen het geringe voordeel, hetwelk de geleerdheid, er uit kon trek
ken. DimiBii, stemde zulks toe, en vernietigde , zonder verder be. 
raad, al de exemplaren. 
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Mep heeft van hem: 1.° 
, Traite etc, {Verhandeling 
van PZVTARCUÜS, over de 
wijze om eenen vleijer van 
eenen vriend te onderschei
den), in het Grieksch eh in 
het Fransch 1772, in8.v<>2.° 
ï>es hymnes etc, (De lofzan
gen van CALLMACBVS), in 
hetGrieksch en inhetFradsch, 
met aanteëkeningen 1785, 
in 8.vo _ - 3 j 0 £e théatre 
etc, (JBettooneelvanJEsCHY-

• tas), in het Grieksch en in 
het Fransch met aanteekt-
ningen 1775, 2 dl.» in 8.v° 
•~ é,° Traite etc. (Verhan
deling over vuren, geschikt 
om de vijanden ie verdel* 
gen), uit het Grieksch ver
taald, van MARCÜS, 1804, 
m 4.to Hij heeft gezamenlijk 
met ROCHEFORT , eene nieu
we uitgave van het Tooneel 
der Grieken van pater 
BRUMOJ in het licht geae-
ven, 17Ö5, 13 dl.ning.vo; 
waarin zijne eigene vertaling 
der Treurspelen van JEscm-
LVS voorkomt. DüTHEir,werd 
tot officier van het legioen 
van eer benoemd. 

PORTER (FRANCISCUS) , in 
Mand, in het graafchap 
Meath geboren , was een re-
collet-inonnifc en hoogleeraar 
"} de godgeleerdheid in het 
booster Van den heiligen Isi-
aoRüs te Méme. Yerscheide-
^«wdinalen vereerden hem 
™et den titel van hunnen god

geleerde , en JACOBÜS I I , gaf 
hem dien van zijnen geschied' 
schrijver. Hij overleed te Ro
me den 7 April. Men heeft 
van hem : 1.° Securis JEvan-
gelica ad hceresis radicis 
posita, 1674. — 2.ó PalU 
nodia Religiones prcetensce 
reformator,' 1679. — 3,° 
Compendium annalium ecele-
siasticorum regni JTiberniw, 
1690, in 4. t0 — 4.° Sys-' 
thema decretorum dogmati-
corum ab inilio nasceniis 
ecclesiae per summos ponti-

fices, concilia generalia et 
particularia hucusque edilo-
rum, 1698. 

* PORTER (Miss, ANNA MA
RIA), eene dichteres en schrijf
ster vanjerscheidene romans, 
behoorde tot eene Engelsche 
familie, welke zich in de 
kunsten èn" letteren heeft on-
derscheiden , hare zuster 3o-

. ANNA , is. door aangename 
werken bekend , waarover 

,CBJÉNIER heeft gesproken,in 
zijn Tableau etc. (Geschied
kundig tafereel van den staat 
en de vordering der letter-
kunde). Haar broeder ROBfiRT 
KER PORTER , is tegelijk schil
der en letterkundige geweest. 
Miss. ANNA MARIA , heeft in 
het licht gegeven : 1.° &m' 
stelooze vertellingen, 1793, 
2 dl.n iu 12.m° — 2.° Oo-
tavia, 1798,3dl .ninl2. i a 0 

— 3.o ff et meer van K*l" 
larney, 1804, 3 dl." 'n 
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12»Mio — 4.° De vriendschap 
van den 'zeeman en de liefde 
van den soldaat, 1805, 2 
dl.» in 12.1»° - — 5 . 0 Db 
Mongaarsche broeders 1807, 

, 7 il.» in 12.a>° in het Fransch 
vertaald;, — 6.° Don SM-, 
BAsriAAN of het huis van 
Braganza, 1809, 4 dl.» in 
12,1»»; -— 7.° De kluizenaar 
van Noorwegen it 1814, 4 
dl.» in 12.TO0; in het Fransch 
vertaald door mevrouw Etl-
ZABEIH van Bourbon 1816, 
4 dl.» in 12.™°; ^.s.^ Bal
laden, romancen en andere 
dichistukken', 1811, in 8.*° 
J/ÜS-ANNA-MARU PORIER isin 
de maand Juli) 183-2, over
leden. 

PORTES (PHILIPPDS DES), 
in 1546 te Charfres geboren, 
kwam te Parijs alwaar hij 
zich aan eenen bisschop ver
bond, met wien hij naar Home 
ging en alwaar hij de Itali-
aansche taal leerde. Bij zijne 
terugkomst in Frankrijk, 
legde hij zich op de Fransche 
dichtkunde toe, in wellce hij 
weldr-a uitmuntte. Weinig 
dichters aijn zoo wel voor 
hunne verzen betaald. HEN
DRIK III gaf hem 10,000 
kroonen om hem in staat te 
stellen zijne eerste werken in 
het licht te geven, en KA-
REL IX had hem, voor zijne 
RODOMONX 800 gouden kroo
nen gegeven. De admiraal 

de JOYBDSE Ibewerkie dat de 
abt DES PORXES voor een 
klinkdicht eene abd ij ver kreeg. 
Eindelijk vereenigde 'hij op 
zijn hoofd verscheidene be-
neficiën, welk te zaaien hem 
jaarlijks meer dan 10,000 
kroonen opbragten. HENDRIK 
III bewees aan DES PORXES 

. de eer van hem in zijnen 
raad te "beroepen, en hem 
over de "gewigtigste zaken yan 
het koningrijk te raadplegen. 
Meh beweert dat hij ver
scheidene bisdommen, en zelfs 
het aartsbisdom Bordeaux, • 
van 'de hand Wees. Na den 
dood van HENDRIK III om
helsde hij de partij der ligue t 
en droeg er v|sel toe bij om 
Normandye aan HENDRIK IV 
te ontweidigen; hij werkte 
vefvolgens om hetzelve onder 
zijne gehoorzaamheid terug te 
brengen, waardoor hem de 
achting en vriendschap van, 
dien vorst, ten deel viel. DES-
PORXES overleed in 1606 in 
den ouderdom van 60jaren. 
Wij hebben van hem: 1.° 
Klinkdichten; —• 2.° Rust-
dichten ; — 3.° Treurdich* 
ten ; — 4." Zangstukjes ; — 
5.0 Puntdichten; — 6.° Na
volgingen yan jfRiosTMS; — 
7.o Be vertaling der Psal
men in Fransche verzen, 1598; 
in 8,vo «o andere Dichlstuk-
ken, welke in 1573 voorde 
eerste maal hei licht zagen. 

I De zangnimf van DES PoRxes 
4 
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heeft eene bevallige eenvou
digheid en ongedwongenheid, 
hij is onder de Fransche dich
ters de eerste, die het nutte-
looze en dikwijls gevaarlijke 
talent heeft bezeten om be
valligheid en scherpzinnig
heid-in dé minneliederen te 
brengen. De meeste zijner 
stukken van dien stempel zijn 
slechts vertalingen van TiBUj> 
IPS , OviDitts, PROPERTIÜS en 
SANNAZAR. Hij was met al de 
oude en hedendaagsche dich
ters bekend en volgde hen 
dikwijls na. MAÜHERBE heeft 
zijne werken zeer geen* 
tiseerd. DES PORTES was 
de neef van MAÏHÜRIIT RE-
GNIER, en had eenen broeder, 
JÖACHIM DES PORTES , schrij
ver van eene Beknopte le
vensschets van koning KA~ 
RELIX. 

PORTES — Zie DBSPORTES. 

• PORTEDS (BEILBY), lord-
bisschop vai^ Zonden, in 1731 
te Tork geboren , en in 1808 
overleden, was eerst kapel
laan des konings, later pre
dikant van Lambeth en ver
volgens bisschop van Chester, 
van waar hij , na den be
roemden hoogleeraar LÓWÏK, 
den Anglikaanschen bis
schopszetel van Londen be
trad. Hij maakte zich door 
21Jne talenten en zijne kan-
sewelsprekendheid beroemd, 
«en heeft van hem : 1.° eene 

Uitgave van dé korte we
derlegging der dwalingen 
van de Boomsche JTerk, ont
leend uit de vijf leerreden 
van THOMAS SECKER,aarts
bisschop van Kantelberg, 
1782 , in 12.™° — 2.° leer
reden , door hem (PORTEDS) , 
te Lambeth gepredikt ,1783, 
een deel in 8.v0 Hij bewijst 
in dezelve de zedelijke en 
natuurkundige zekerheid van 
een toekomend leven, onaf
hankelijk van de openbaring. 
Bij dit deel voegde hij nog 
een tweede, in 1794. The 
beneficcal effects of Chris-
hanity on the temporal con
cern of mankind, prove» 
from history andfromfacts, 
Londen, 1806, in 8> ,& 0 0 t 

de zorgen der uitgevers van 
den Monthly Jteperiory, i« 
het IVansch vertaald, onder 
dezen titel: Meureux etc, 
(Gelukkige uitwerkselen van 
het Christendom op het tij" 
delijke geluk van het wen-
sohelijke geslacht, door de 
geschiedenis en daadzaken 
bewenen, gevolgd door de 
Voornaamste bewijzen der 
waarheid en des goddelijke11 

oorsprongs van de Chws" 
lelijke Godsdienst), P^ijs> 
1808 , in klein 8.?° Dit voor 
het overige vrij beknopt werk, 
is in den besten geest ge
schreven, en zoo als een cri
ticus heeft aangemerkt,» m°et 

het woord Papismus aan den 
goeden en eerbied waardige» 
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bisschop ontsnapt zijn, daar 
men heeft kunnen gissen dat 
de .schrijver van dit voort-* 
brengsel, hetwelk' eene waar
lijk Christelijke pen verraadt, 
tot eene afgescheidene sekte 
behoorde." PORTEÜS , was in-
tusscheq zeer aan de geves
tigde kerk gehecht,hetwelk 
zijne gematigdheid nog lof
waardiger maakt. Men zegt 
dat hij het vertrouwen van 
GEORGES III genoot', en men 
wil dat hij niet vreemd zou 
geweest zijn aan de beschik
king van dien vorst jegens 
de Catholijken. Behalve de 
hierboven aangehaalde wer
ken heeft hij nog Mande-

. meuten nagelaten, waarvan 
er eenigen over het ongeloof 
handelen. Deze verschillende; 
•werken'zijn in 1811 geza
menlijk uitgegeven; deze uit
gave wordt voorafgegaan door 
eene levensschets van dezen 
prelaat. In 1815 heeft men 
in het Engelsen in het licht 
gegeven, l.o Schoonheden 
van den Hoogleer aar* POR-
XÉÜS, en in 1817. 2.° Leev 
redenen uit de lessen van 
den bisschop PORTEÜS ont
leend. 

* PORXIEZ DE L' OlSE (Lö« 
DEWIIK), door het departe
ment , waarvan hij den naam 
aannam, als afgevaardigde bij 
de Conventie benoemd, werd 
den 1 Mei 1765 te Beau-

vais geboren; Hij was tijdens 
de uitbarsting der omwente
ling procureurs-klerk en lid 
van het geregtshof der kler
ken (Basoché) te Patijs< 
Hij was bij de inneming van,, 
de Bastille met de meesten 
zijner makkers tegenwoor
dig, en ontving, even als 
,zij , het brevet hetwelk*van 
zijne tegenwoordigheid bij 
dezen eersten omwentelings
opstand getuigde. Bij zijne 
terugkomst te Beauvais, met 
den titel van advokaat en, 
het teeken waarmede men 
de overwinnaars der Bastille 
versierd had , opende hij de 
klubsen, welke zich in zijn 
departement organiseerden, 
en tot belooning zijner vader
landsliefde , ontving hij de 
stemmen zijner medebroeders, 
de vaderlandsgezinden of 
patriotten van zijne geboorte
stad , die hem naar de Con
ventie zonden om het werk 
van regeringloosheid voort te 
zetten, hetwelk door de "beide 
voorgaande vergaderingen was 
begonnen. Hij maakte zich 
in het eerst door zijne gema
tigdheid bekend; maar weldra 
veranderde hij van stelsel, 
en hij stemde in het proces 
des konings, tegen de beroe
ping op het volk , vóór den 
dood en tegen de opschor
ting , ofschoon bij eenige da
gen te voren had gevraagd, 
dat het proces voor de cri-

, 5 
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minele regtbank van Parijs 
werde gebragt. Na den 9 
thermidor, nam hij deel aan 
alle maatregelen welke ter 
herstelling der .plaats gehad 
hebbende buitensporigheden 
moesten strekken , en hij liet 
den 8 Julij 1796 het be
sluit nemen, dat op de 
plaats LÖDBWIJK XY, welke 
men toenmaals de plaats der 
omwenteling noemde, geene 
strafoefeningen meer zouden 
plaats hebben. In hetzelfde 
jaar naar België gezonden, 
drong hij zeer nadrukkelijk 
op de vereeniging van dat 
land met de Fransche repu» 
bliek aan. Hij werd vervol
gens tot afgevaardigde , in den 
raad der vijfhonderden geko
zen , later tot lid van het 
tribunaat benoemd r en , bij 
de ontbinding van dat Jig-
chaam, werd hij hoogleeraar 
en directeur der regtsseholen 
van Parijs , ofschoon hij bui-» 
ten staat was dézen post waar 
te nemen; maar de dagbla
den hadden een diplomatisch 
Ifetboek, hetwelk hij in het 
licht gegeven had, en het
welk den tekst bevatte van 
al de met de Fransche re
publiekgeslotene verdraglen, 
tot aan den vredevanZlmi-
ens, 1802 — 1803, 4 dl.» 
m8.vozeer opgehemeld. Het 
was nogtans eene dorre en 
dxooge compilatie , welke hij 
n'rt den Moniteur had afge
schreven. Men heeft*nog van 

hem: 1 ,o een. Proeve over 
BoiLEAU, 1804, in8.vo-
2.o eene Verhandeling over 
de admislrative wetgeving 
1808, 2 dl.n in 8.vo en eeni-
ge andere geschriften, welk 
niet beter zijn. Zijne lessen 
waren dikwijls het voorwerp 
der critiek en zelfs van de 
bespotting zijner kweefcelm-
gen. Hij overleed den 5 Maart 
1810. 

PORTIDS (GÉEGORIDS) , 'een 
geboren Italiaan ; "heeft zich 
in het jaafr ,1630 door -zijne 
begaafdheid voor de latijnr 
sche en Grieksche dichtkunde 
beroemd gemaakt. Hij beeft 
in deze beide talen Oden, 
Treurzangen en Puntdich
ten , zamengesteld. Men be
wondert voornamelijk de ge-
makkelijkheid én de onge
dwongenheid van zijne £a-
tijnsche verzen, hoedanighe

d e n , wellce in dezen dichter 
des te prijzenswaardiger zijn, 
wijl die zijner natie gewoon
lijk de hoogdravendheid ea 
de grootspraak in hunne ge
dachten of in hunne uitdruk
kingen schijnen aa te jagen. 

PORTIUS 'o f PORZIO (LüCAS 
ANXONIÜS), in 1639, te Na
pels geboren, onderwees in 
1672, de geneeskunde te Ro" 
m(>> ging ran daar naar Ve
netië, vervolgens naar/T**" 
nen, alwaar hij zijne kuost 
met roem uitoefende. HÜ 
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eindigde zijne dagen in zijne 
Ï geboorteplaats na het jaar 

1711. Men heeft van heiriï 
1.° De militis in castris 
sanilate tuenda, Weenen, 
Ï685 , Zeijden, 1741, in 
8,19, in het Fransch, onder 
den titel van Médecine etc, 
(Mihtaire geneeskunde), Pa» 
rijs, 1744. Deze verhande
ling wordt zeer op prijs ge
steld. Men heeft nog ver
scheidene werken van den
zelfden schrijver, ónder de
zen titel verzameld. Opera 
medica philosophicU et ma
thematica in unum collecta, 
Napels, 1736 , 2 dl.« in 4. t0 

PoRirus (SIMÖN). — Zie 
PORTA. 

* PORTLAND (WJLUAM HEN
DRIK CAYENDISH BENTINK, 
derde graaf van), pair en 
minister van staat in Enge
land, den 14 April 1738, 
uit eene oude en adellijke 
familie geboren. " Hij was 
achter-kleinzoon van den eer
sten graaf van Portland, 
den gunsteling van WlUlAM 
I I I , en langen tijd een der 
beroemdste leden van de op
positie - partij in de kamer 
der pairs, tot welke hij in 
1762 was beroepen. Achter
eenvolgend tot. verscheidene 
gewigtige posten benoemd, 
werd hij in 1783, eerste 
lord der schatkamer. Nadat 
de hofpartij zijn ministerie, 

het ministerie der Coalitie 
genaamd,, in hetzelfde jaar 
had doen vallen, keerde hij 
naar de gelederen der oppo
sitie ' t e rug ; maar den 22 
September 1792, verklaarde 
hij , » dat in de crisis, waar
in zich Groot-Britannië, ten 
gevolge der Fransche omwen
teling , bevond , hij zich door 
pligt genoodzaakt zag, de 
ministeriële partij te onder
steunen." In de daad, van 
toen af stemde hij steeds 
in eenen met de oppositie 
strijdigen zin, en sprak dik
wijls over <iè voortzetting van 
den oorlog met Frankrijk. 
In 1794, bekleedde hij den 
post van staats-secretaris hij 
het departement van binnen-
landsche zaken ,'en werd ver
volgens tot onder-koningvan 
Ierland benoemd ; in 1803, 
yerkreeg hij den post van 
president, van den staatsraad' 
van .het vereenigdé koningrijk 
van Gt oot'Brütanni'è, wel
ken hg tot aan den dood van 
PlïT behield; op welk tijd
stip hij kortstondiglijk het 
ministerie* verliet, wanneer 
hij nogtans in 1807 terug 
kwam, als eerste lord der 
schatkamer. Hij werd in 1809 
op nieuw vervangen, en over
leed den 30 October van het
zelfde jaar, aan de gevolgen 
van de operatie des steens. 
Hij is een der talrijke schrij
vers , aan welke men achter-
eenvolg«nd de Brieven van 
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JuNiüs heeft toegeschreven, 
om dit stelsel ingang té doen 
vinden heeft men een deel 
in het licht gegeven, geti
teld : Letters to a nobleman, 
proving a late prime mi
nister, the late Duke of 
Portland, to have been Ju* 
jfius. Zie de Monthly Re
view, van September, 1816 
bladz. 111. 

* PORTO-MAÜRIZIO (LEONAR-
. DO DE) , een religieus van de 

orde der hervormde minder
broeders ' van den heiligen 
FRAKCISCUS , werd de,n 20 
December 1676, te Porto-
Mauriaio, eene hertoglijke 
stad van den staat van Ge
nua, van welke hij zijnen 
naam ontleent, geboren ; hij 
•was van de familie van CASA-
NÜOVA, in dit hertogdom 
beroemde In den ouderdom 
van 12 jaren naar Rome, 
bij eenen oom gezonden, die 
zorgvuldig zijne opvoeding ter 
harte nam , werd hij onder 
het opzigt van eenen god-

, vruchtigen priester gesteld, 
die hem in de grondbegin
selen der wetenschappen on
derwees ; hij vólbragt ver
volgens zijne humaniora, en 
zijnen leergang voor de wijs
begeerte aan het Romeinsche 
collegie onder het opzigt der 
Jesuiten. In den ouderdom 
van 21 jaren besloot hij de 
wereld te verlaten, en aan
vaardde den 2 October 1697 , 

het kloostergewaad, bij de 
hervormde Franciskaner-re-
ligieusen. Nadat hij in 1712, 
tot priester was gewijd,ver
koos hij hét werk der zen
dingen , en zette gedurende 
veertig jaren, dat is te zeg
gen , zijn overige leven, deze 
moegelijke loopbaan voort. 
Hij doorkruiste den staat van 
Genua , Toskane, Corsika, 
de Romeinsche Stalen, ter
wijl hij , overal kehteekenen 
van ijver en der vruchten 
van zijn Apostolaat naliet. 
Te Rome voerde hij in het 

, zoo vaak met het bloed der 
martelaren besproeide Coli-
seum, de heilige oefening 
in, bekend onder den naam 
van Kruisweg. Hij overleed 
in die hoofdstad in het kloos
ter van den H. BONAVENÏDBA , 
den 26 November 1751, in 
den ouderdom van 75 jaren. 
Hij werd zeer betreurd door 
BENEDICTDS XIV, die hem 
dikwijls was gaan hooren en 
die zijne deugden openlijk lof 
toezwaaide.. Men heeft ?££ 
pater IEONARDO DB PORTO 

MAÜRIZIO : 1 .o II iesoro nas-
coto overo pregi ed weel" 
lème della santa Mess»> 
Rome, 1757. Het werk " 
aan CLEMENS XII opgedragen. 
— I^Manuale $acro,fv^ 
ro raccolta di varj «ocM* 
menti spirituali per te }tt(>' 
narche, Venetië, 1734,"" 
3.o Direltorio della conP" 

' sionegenerale, Rome, 17* ' 
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4,0 __ La via deVparadiso , 
considéraaioni sopra Ie mas-
sime eterne, e sopra la pas-
sione del signore, Berga-
mo , enz. Pater IEONARDO , 
bekent, dat 'hij veel aan pa
ter PAÜLUS SÈGNERI te dan
ken heeft, en dat hij dik
wijls van deszelfs werken, 
in zijne Leerreden en ande
re zamenstellingen' gebruik j 
heeft gemaakt. Men heeft al 
dé geschriften van pater LE-
ONARDO in 2 dl.» verzameld , 
onder den titel van Zede-
kundige werken, Venetië, 
1742, elders dikwerf her
drukt. Pater RAPHAÖI vaa 
Rome , van dezelfde orde, 
heeft zijn. Zeven beschreven 
1753. 

PORTUS (FRANCISCÜS) , een 
beroemde letterkundige, in 
1511, op het eiland Candia 
geboren , werd directeur van 
de school der Jonge Grieken 
te Venetië. De onbetame
lijkheid , met welke hij over 
de plegtigheden der godsdienst 
sprak, deed hem,dezen eer-
vollen post verliezen, Hij be
gaf zich, in 1536 naar Mo-
dena, en bekleedde in deze 
stad gedurende zes jaren, 
met onderscheiding, den leer
stoel der Grieksche'taal. Daar
na ging hij naar Ferrare, 
alwaar de hertogin Henée van 
Frankrijk hem de opvoeding 
harer kinderen toevertrouw
de , en hem met de brief

wisseling belastte', welke zij 
met CAI/VIJST onderhield, wien« 
grondbeginselen zij in het ge
heim aankleefde. Na den \ 
dood van deze vorstin begaf 
hij zich naar Genene, alwaar 
hij in 1581', in den ouder
dom van -70 jaren overleed. 
Men heeft van hem : l.o Aan
hangsel tot het Grieksehe 
woordenboek van CONSTAN-; 
TIN', Genéve, 1593, in fpl. 
Commentariën op PINDARUS, 

'THUCYDIDES, LONGINÜS en op 
verscheidene andereGrieksche v 
schrijvers. Zijn zoon JÜMi-
LIDS PORTOS was bekwaam 
in de grieksche taal r en on
derwees dezelve te Lausanne 
en te Beidelberg. Men heeft 
van hem: 1,° Diclionarium 
ionicum et doricum, greeco-
Latinumquodindicemin om-
nes Herodóti libros continet, 
Frankfort, 1603, 2 dl.» in 
8.VP , — 2.o eene Vertaling 
IWJÏSÜIDAS, en andere werken. 

PORDS, koning van een ge
deelte dei" Indië, tusschen 
de rivieren Hijdaspes en 
Acesinus, bezat een aanzien
lijk rijk , waarvan men be
weert dat La-Hor, weleer 
LaPoi'6, de hoofdstad was. 
AXEXANDER, overwinnaar van 
DARIOS, liet hem in het jaar 
528 vóór J . C, aanmanen hem 
als eene hulde zijne staten aan 
te bieden. De Indische vorst, 
door een dergelijk voorstel 
verrast, liet hem zeggen , 
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» dat hij hem pp de grenzen 
van zijn koningrijk zoude af
wachten met de wapens in 
|de hand." Hij begaf .zich in 
de daad naar den oever van 
den jffytfaspes om de over-

Itogt over denzelven aan den 
JMacedonischen overwinnaar te 
betwisten. Deze stroom wa9 
een in zeker bpzigt onover
komelijke slagboom Intus-
kchenkwam ALEXAÜTOER, door 
de duisternis begunstigd, er 
over, 'en 'bevocht den oudsten 
jzoon van PORUS. Deze vorst 
leverde een' tweeden slag, 
waarin hij op nieuw werd 
overwonnen, ofschoon hij in 
het gevecht het beleid van 
eenen veldheer en de dap
perheid van eenen soldaat 
•aan den dag had gelegd. Ein
delijk , van steken doorboord, 
trok hij op zijnen olifant te
rug. Men haalde hem in , 
en terwijl AIEXANDER zijnen 
moed bewonderde, zond hij 
«enen Indischen prins om hem 
te bewegen zich over te geven. 
» Hoor ik niet, zeide hem 
PORÜS, de stem van dezen ver
gader des vaderlands ?" En 
hij nam eene werpspies op, 
om hem te doorboren. AEEX-
ANDER liet hem op nieuw door 
zijne vrienden aanmanen, die 
hem tot de overgave bewogen, 

niaar niet tot het bedwingen 
zijner trotschheid JToe zeide 
hem de overwinnaar, wiU 
gij dat ik u behandeld —• 
Ms koning, hernam de over
wonnene. Door dit edelmoe
dige antwoord bekoord, be
val AIEXANDER dat men groote 
zorg voor zijnen persoon zou
de dragen , hij gaf hemdes-
.'zelfs staten terug , en voegde 
er nieuwe provinciën b| . 
PORUS van erkentelijkheid 
doordrongen, volgde" zijnen 
weldoener op al deszelfs ver
overingen , nadat hij hem 
ëene trouw had gezworen, wel
ke hij nooit heeft geschonden. 

POSADAS (FRANCISCDS),een 
dominikaner , werd in 1644, 
te Cordova , in Jndalusi'ê, 
uit arme maar deugdzame 
ouders geboren (*). HÜ on" 
derscheidde zich in zijne or
de door het talent, om de 
arme veldbewoners teo^uef-
rigten en om de aanzienlij
ken tot een voorbeeldig16" 
ven terug te brengen, p00* 
zijne verdienste werd hij t°v 

een bisdom benoemd , maar 

zijne nederigheid bewoog nem 
zulks van de hand te wijzen. 
Al wat in Spanje groot vvas, 
droeg hem eene bijzondere 
achting toe. Men raadpleeg^ 

(*) Volgens MORKRI is Pater FRANCISCÜS POSADAS, in 1659gebo ^ 
en in 1720 overleden. De dagteekeningen , welke wij ffe,b.r,»*B ,èl, 

üinen, zijn die, welke l'Ami de la rehg*J>nj\6 welke zekerder «chijr weiise zeiteruer scni)nen, zijn me, weiae I s±m* ue ««• 'ya~„ai. 
Frantcke Godsdientivriend) heeft aangenomen. Zie Ie Jourw 
deel. blz. 211. 
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hem als een orakel. Pater 
POSADAS overleed te Cordo-
va, den 20 September 1715 , 
na een lang leven r hetwelk 
hij in goede werken en 
verstervingen had doorge-
bragt. De algerneene slem 
heeft hem reeds heilig ver
klaard, en men. is begonnen 
onderzoekingen in te stellen 
ten einde eens tot de openlijke 
en door de kerkelijke canons 
voorgeschrevene heiligverkla
ring van dezen dienaar Gods 
te kunnen overgaan (*), Een 
geleerd religieus zijner orde 
heeft zijn leven beschreven, 
en hetzelve in een groot 
deel in 4. t0 in het Jicht 
gegeven. YINCENTIÜS DE CAS-
TRO heeft eéne verkorte uit
gave voor hetzelve geleverd, 
Rome, 1818, inl2.m°Men 
heeft van pater POSADAS ver
scheidene werken welke de 
grootste godsvrucht ademen. 
l . ,Ue zegepraal der kuisoh-
heid tegen de' dwalingen 
van MOMNOS in 4. to —2.° 

De levensbeschrijving van 
den heiligen DOMINICO DB 
G OSMAN , in i.io _ 3,0 
Leerstellige leerreden , 2 
dl.» in 4.t° — 4.° leerre
den over de heilige .Maagd 
MARIA in 4.t° j j e n heeft 
nog van hem verschillende 
Godgeleerde Verhandelin
gen, welke 6 dl.n in 4. t0 

konden uitmaken. Dezelve 
zijn in handschrift gebleven. 

POSIDONICS. — Zié Possi-
DONIÜS. 

* POSSELÏ (ERKSTXODEWIJK), 
een Duitsch geschiedschrijver * 
en publicist, in 1763, te 
Baden geboren, was de 
zoon van eenen geheim-Raad 
van Durlaoh, en volbragt 
op eene roemrijke wijze zijne 
studiën aan de hoogeschool 
van Gbltingeri. Nadat hij 
zijnen regtsgeleerden cursus 
te Straatsburg had voort
gezet , alwaar .hij tot doctor 
werd bevorderd, keerde hij 
naar zijne geboorteplaats te
rug, alwaar hij zich kort
stondig aan de plëitzaal toe» 
wijdde. Deze betrekking Wel
dra moede , dong hij naar 
den leerstoel der regten en 
welsprekendheid aan het gym
nasium van Carlsruhe, en 
verkreeg denzelven. Hij be
kwam daarenboven den titel 
van geheim-secretaris van 
den markgraaf. POSSELT , vol 
van de oude schrijvers, vatte 
het denkbeeld op, hunne re
dekundige welsprekendheid te .f 
doen herleven, door dezelve 
aan de belangen van zijn 
vaderland dienstbaar te ma
ken. Deze nieuwigheid, welke 
het groot aantal Duitschers , 

, (*)', Pater POSADAS i» den 20 september 1817 gelukzalig en in 1818 
heilig verklaard. 



Ï7B P O S. 

die aan de oude vormen ge
hecht waren, had kunnen 
schokken , droeg veel bij om 
hem bekend te maken. POS
SEN had op eene voorzig-
tige wijze, lofspraken , aan 
den markgraaf gerigt , wiens 
familie bij zijne voorlezing 
tegenwoordig was, in zijne 
dictaten gemengd , hij ont
ving talrijke gelukwenschen 
en aanbiedingen van posten. 
In 1791 verkreeg hij den 
post van hoofd-schout Ie 
Gernsbach bij Rastadl,. wel
ke , daar er weinig werk 
aan verbonden was, hem de 
gelegenheid aanbood al zijne 
aandacht op de groote ge
beurtenissen te vestigen, wel
ke in Frankrijk plaats had
den , en hij yerklaarde zich 
vuriglijk voor de party der 
omwenteling. Hij schreef In 
het Latijn dëv Geschiedenis 
der eerste Fransche oorlo
gen tegen de bondgenooten, 
welke hij'in 1793, te Göl-
iingen liet drukken , en welke 
in • het Hoogduitsch en in 
het Fransch is vertaald. Hij 
begon ook zijnen Almanak 
van de hedendaagsche ge" 
schiedenis, welke hij gedu
rende 8 jaren voortzette 
(1793 •—• 4800). Na zich 
aan den geneaaal MoREAü.te 
hebben verbonden , volgde hij 
dezen veldheer naat Straats
burg met het oogmerk om 
bij heen de bewijsstukken 
van de geschiedenis des be

luchten aftogts van Beijeren 
te verzamelen, en hij gaf 
dezelve in de, Europesche 
jaarboeken in het licht, 
van welk werk hij de redac
teur Was, en hetwelk van 
1795 tot 1804 heeft be
staan. Men heeft te Straats
burg eene Fransche verta
ling van de geschiedenis de
zes aftogts met aantekenin
gen vervaardigd. PossKtl 
ging sedert dat tijdstip voort, 
eene briefwisseling met den 
Eranschén generaal te on
derhouden, maar daar deze 
in 1804, van hoog verraad ,, 
beschuldigd werd, en de 
Moniteur van zoogenaamde, 
in Duitschland gesmede, 
zamenzweringen sprak, vrees
de hij in het'proces betrok
ken te worden: door schriK 
bevangen, verliet hij Baden. 
eensklaps en dwaalde van de 
eene stad naar de andere 
terwijl hij zich nergens veii'g 
waande, eindelijk ging fUne

# 
verontrustende verbeeJoW 
kracht zoo ver, da th j , 
de maand Juni] *»"*' . . 
Beidelberg gekomen, .»» 
van eene* derde »erd|J> J 
op de straat nedetttorttej 
eenige uren daarna deng 
gaf. Men heeft W]*?* 
zen schrijver, eeri aantai 
ken, waarin men diepe 
nis en vloeibaarheid.,"' 
te veel •ópgewondennew . o 
treft,De voornaamste^»'.^ 
Geschiedenis van de 
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genootschappen der Duit
sche vorsten, Leipxig, 1787, 
een werk ter gelegenheid 
-van het Pruissische verbond 
en de kleinere Duitsche Sta
ten gesloten, om Begeren 
tegen de Óostenrijksche over-
heersching te beschermen : 
—*> 2.° Geschiedenis , der 
Duitsckers, l.s te en 2Ae 

deel. leipaig 1789-90. POS
S E N heeft deze geschiedenis" 
niet voortgezet, maar PoEr 
utz heeft: er in 1805 een 
3ie deel bijgevoegd.'— 3.° 
Aanmerkingen op de gé" 
heinte Geschiedenis van het 
hof van Berlijn door MIRA-
BEAU, Garlsruhe, 1789, 
in 8.vo — 4.e Handvesten 
van de Geschiedenis, de 
Slaat- en de oude en heden-r 
daagsche aardrijkskunde, 
voornamelijk van Duilschr 
land, l.ste e n , 2.de deel 
Memmingen, 1790-92 ; een 
onvoltooid werk; •— 5.° 
Geschiedenis van GESTAAF III 
koning van Zweden , Garls~ 
ruhe , 1792 , nieuwe uitga
ve, Giessen 1805. Dit is 

- een der beste werken van 
POSSEIT , maar de tijd heeft 
later bewijsstukken aan den 
dag gebragt, welke den 
schrijver ontjbraken, het
zelve is in het Fransch ver
taald , . Geneve 1807 , in 8.vo 
—-. 6,e Onpartijdige, volle
dige en geloofwaardige ge-
sphiedenis van het proces 

XX. DEEI. 

V«» LoDEwijK XVI, Bazel. 
l.ste e n 2.d e deel. Daar deze 
uitgave niet in omloop was 
gebragt, werd het werk in , 
1802, te Neurenberg her* 
drukt, maar slechts het l.é. 
deel is in het licht versche
nen. ~ 1,° Europesche 
jaarboeken, Tubingen 1795 
1804, tienjaargangen. Na den 
dood van POSSËLX is dit dag
blad door andere redacteurs 
voortgezet, men vindC in 
hetzelve bouwstoffen over 
de geschiedenis der oorlogen 
en^andere gebeurtenissen der 
omwenteling. — 8.° Woor
denboek der Fransehe om
wenteling of ver&améling 
van biogrdphische aanteeke-
ningen l . e dl. Neurenberg 
1802; Bedevoeringen en ver
scheidene andere geschriften, 
over welke nien het 4. ' deel 
van het woordenboek der 
duitsche dichters en prosa* 
schrijvers door JOERDENS 
kan raadplegen. • 

POSSETIN (AlïTONips), Ü» 
1534 te Mantua geboren, 
was de leermeester van FRAN;-
CISCDS en SCIPIO GÖNZAGA , 
en begaf zich later, in 1559 
in de maatschappij van J E -
SÜS. Hij predikte in Italië 
en Frankrijk met den 
meesten bijval., en werd ach
tereenvolgend tot rector van 
de collegiën va"n Avignon 
en Lyon benoemd. EVRARD 
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MESCÜRINÜS, generaal zijner 
órdé, riep heüi' in 1573 
naar Jlome, alwaar hg hem 
tot 'deszelfs secretaris aan
stelde. Zijne genie voor de 
vreemde talen èri voor de 
onderhandelingen was de oor
zaak , dat Paus GREGORIBS 
]p l l 'hem koos > om, in hoe
danigheid van nuntius, haar 
het hof van Zweden gezon
den te Worden^ MAXIMIXIAAN 
II", keizer van Duitschland, 
•véreerde hem met den titel 
van afgevaardigde. Hij werkte 
veel in Zweden voor.de be
langen van de Catholijke 
Godsdienst en haalde den ko
ning JoANNfis den 16 Mei 
1578 tot de afzwering van-
het lütheranismus over. Maar. 
deze voorspoed was niet van 
langen dtiur. Hij werd in 
1581 andermaal in hoeda
nigheid van nuntius naar jPo-
len en Suèland gezonden, 
herstelde'de vriendschap tus-
schén JOANNE& I I I , koning 
van Polen, en den czar BA» 
SILOWIÏZ , en wijdde al zijne 
zorgen toe aan de hereeni-
ging der Russen met de 
Kerk van : Rome. Men kan 
den .uitslag van deze onder
neming' zien. in zijn , werk 
getiteld Moscovia, Bij zijne 
terugkomst mïtalie in 1586 
hield hij zich gedurende vier 
jaren te Padua op, alwaar 
hij de gewejensbestuurder 
van den heiligen FRANCISCÜS 
VAN SAI.ES werd. Hij werkte 

te iïome aan- de> verzoening 
vait . HENDRIK P " tnet den 
heiligen stoeh Deze ijver 
mishaagde den Spanjaarden, 
die dé b'ekèering van de
zen vorst mistrouwden, en 
aan PoSSEVÏN het bevel de
den geven, deze* stad te ver
laten. Hij overleed te Fer-
fctrd den 26 Februari} 16U, 
in den ouderdom van 77 
jaren. Er bestaan "van hem 
verschillende werken. De 
belangrijkste "zijn zijne < Uit* 
gelegene Bibliotheek l Montei 

1159.B -y 'm Jol. . vol gelgerdV 
heid en nasporihgéri, maar 

: de schrijver- schiet wel eens 
te kort in; de -keuze dér-
schrijvers, welke hij' raad» 
pleegt, terwijl hij anderen 
met te weinig omaigtigheid: 
laakt. Overigens maakt hij 
zich • aan misslagen en on» 
naauwkèurjgheden schuldig.' 
— 2.° Jpparatus sacer ad 
Éöriptores 'veteris et novv 
Testamenli, in 3 dl.» '" 
fol. een werk, hetwelk Teel 
bijval heeft gevonden ', ""* *'* 
Moscovia, Keulen i™ h}< 
1587. Dit is eene zeer uit
gebreide beschrijving van den 
staat der M'uscovilen, yan 

hunne zeden \ hunne God«-
dienst enz, — kf> JüdicUf 
de Nu JE ( IA N Ó D E ) , / O ^ S 

BOÜMI, PHILIPPI MOR-
NJEt et NICOÏAT MACBU* 
FELLl quibus dam Scr¥^' 
Mome,im2,eti£yon\W*' 
een werk op laat van Jw°" 

http://voor.de
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CENÏMJS IX geschreven. •— 
5.o Confutatio minisirórum, 
Transylvaniw et Francisci 
Davidas, de triniiate; 
— 6.° Miles christianus ; 
— 7.° eenige Werkjes in 
het Italiaansch,'waarvan men 
den titel in het Typogrw 
phische Woordenboek kan 
zien. Pater DORIGW, eenje-
suit, heeft de Levensbe
schrijving van dezen be-
kwamen onderhandelaar in 
het licht gegeven-, 1712, 
in 12,mo Dezelve is zeld
zaam en belangrijk.—Men' 
moet: hem niet verwarren 
niet ANIONIOS PossEviur, zij
nen neef, te Mantuce ge
boren, van wien men heeft 
Gronaagarum Mantua ei 

„ Montisferrahducum histo-
' Ha ; 'Mantua, 1628, in 4. t 0 

POSSIDITJS , in 397 tot bis
schop van Galama in Nu* 
midi'è verkoren, en leerling 
van den heiligen AUGÜSTINÜS, 
die .zijne laatste verzuchtin
gen in 430 in zijne tegen
woordigheid slaakte. Men 
heeft van hem het Leven van 

' zijnen meester, in eenen zeer 
eenvondigen stijl, maar ge
heel naauwkeurig en naar 
waarheid in de bijzonderhe
den beschreven. Hij heeft er 
de catalogus der werken van 
dezen kerkvader, met wien 
hij het geluk had van bijna 
40 jaren te leven, bijgevoegd. 

Deze Levensbeschrijving is in 
1731 te Napels met geleerde 
aanteekeningen en in 1764, 
te Augsbwrg met eene criti-
sche verhandeling in het licht 
verschenen: De variis gestis, 
dictis ac visionibus sancto 
Aügustino falsö aut minus 
solide attribuius* 

POSSIDONIÜS Of PoSIDONICSj 
een sterre- en wiskundige van 
Alexandfi'è, werd te jfpa~ 
mèa in SyH'è geboren ± en 
leefde na ERATOSTHÈNES en 
vóór PTOÜOMÉÜS. Hij mat den 
omtrek der aarde , en bevond 
dezelve 30,000 stadiën (bijna 
5,600,000 ïfederl. Ellen of 
een weinig nïèer dan een-8.st« 
van de oppervlakte der aarde) 
groot te zijn; maar wijl de 
bekwaamste nieuwere sterre-
kundigen het omtrent deze 
maat nog niet eens hebben 
kunnen worden , behoeft men 
zich niet té verwonderen, 
indien POSSIDONIDS ̂  welligt 
eene niet juiste berekening 
heeft gemaakt, i— Men moet 
hem niet verwarren met Pos» 
SIDONIOS van Apamèa, een' 
beroemden stoischen wijsgeer, 
die zijne school te Mhodes 
hield. Deze bloeide in het 
jaar 30 vóór J. C. Nadat 
POMPEJÜS, op zijnen terugtogt 
uit Syrië, gelukkiglijk den 
oorlog tegen MITHRIDATÈS tèn 
einde had gebragt, kwam hij 
uitsluitend te Rhodes om in 
2 
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het voorbijgaan van zijne les
sen gebruik te maken. Men 
berigtte hem dal hij aan eenen 
aanval van jicht, welke hem 
hevige pijnen veroorzaakte, 
zeer ziek lag. Desniette
genstaande wilde de vorst ten 
minste dengenen zien, dien 
hij zich gevleid had over wijs-
geérige onderwerpen te hoo
ien redeneren. Hij begaf zich 
naar zijne woning, groette 

•hem, en betuigde hem zijn 
leedwezen van hem niet te 
kunnen hooren. » Dit zal 
slechts van u afhangen her
nam de wijsgeer en ik wil 
niet da t men zégge,, dat om 
mijner ziekte, wille, een zoö 
groot man, mij vruchteloos 
is komen bezoeken," Hij be-* 
gon dan' in zijn bed eene 
breedvoerige en gewigtige 
Verhandeling over dit leer
stelsel der stoïcijnen. » Dat 
er niets goeds bestaat, dan 
hetgeen eerlijk i s : " een ge
voelen, hetwelk alleen door 
de Epicuristen betwist wordt. 
En toen de smart zich hevi
ger deed gevoelen, hethaalde 
hij dikwijls. » Gij zult er 
niets bij winnen, o smart! 
hoe lastig en hevig gij ook, 
moget zijn, ik zal nimmer be
kennen dat gij een kwaad 
zijt." Wijsgeerige pogcherij-
en , koele en armzalige hulp
middelen tegen de ongeluk
ken van' het lijden der mensch-

Jtaid. 

O S , . 

Possm -^ (Zie POÜSSIKES), 

PASTEI. ( W I U E M ) , een ge
leerde en beroemde geestdrij
ver of jPisïonaris, den 25 
Maart'1510 te Botene, een 
gehucht van de gemeente 2?fl-
reniqn in Normandyè' gebo
ren , verloor in den ouder
dom van 8 jaren zijne ouders, , 
die aan de pest stierven. Na
dat de armoede hem uit zijn 
dorp had verjaagd, werd hij 
in den ouderdom van 14ja-
ren in een ander dorp bij 
Pontoise schoolmeester. JVa-
dat hij eene; kleine som bij-, 
een had gezameld, kwam hij 
zijne studiën te Parijs voort
zetten. Om de uitgaven te 
bezuinigen, verbond hij zien 
met eenige scholieren; dan. 
weldra had hij zich dit 
te beklagen , want reeds in 
den eersten nacht ontstalnien 
hem zijn geld en zijne klee-1 
deren. De koude, welke hg 
moest uitstaan haalde hem 

eene ziekte op den hals waar
aan hij gedurende twee jwen 
in'een gasthuis moest Uiden. 
Nadat hij deze schuilplaats 
der ellende had verlaten, • 
ging hij in Beauce koren na
lezen. Daar hij zich door 
zijne werkzame nijverheid een 

kleed had aangeschaft, kwam 
hij zijne studiën in het col-
legie van de heilige *^£* 
SARA Voortzetten, alwaar "H 
zich tevens tot de bediening 
tan eenige regenten verbona. 
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Zijne vorderingen waren zoo 
snel, dat hij in korten tijd eene 
algemeene wetenschap opdeed. 
FRANCISCÜS I , door zoo vele 
verdienste, gepaard met zoo 
vele armoede, getroffen , zond 
hem naar. het Oosten van 
waar hij verscheidene kostba
re handschriften terugbragU 
Déze reis verwierf hen» den 
koninklijken hoogleeraar-stoel 
in de wiskunde en de talen, 
met aanzienlijke bezoldigin
gen. Zijne leer- en vooral 
zijne levenswijze, berokkende 
hem vele vijanden. De konin
gin van Navarre, door zijne 
gehechtheid aan den kanse
lier POTKI verbitterd, deed 
hem zijne posten verliezen. 
Daar hij genoodzaakt was 
Frankrijk te verlaten, ging-
hij1 naar Weenen, waaruit 
hij verjaagd werd; hij begaf 
zich naar Rome, ging onder 
de jesuiten, werd uit de orde 
verbannen en in 1545 ge
vangen gezet, wijl hij dwa
lingen had beginnen te ver
spreiden. Na een jaar ge
vangenschap begaf hij zich 
naar Venetië, alwaar een be
jaard meisje zich van zijn 
hart en zijnen geest meester 
maakte. Hij vergat zich zoo 
ver dat hij staande hield dat 
de verlossing der vrouwen 
nog niet volbragt was, en 
dat Moeder JOANJU (dit was 
de naam van zijne yenetiaan-
sche minnares), dit proote 

M 

werk moest volbrengen; het 
is over deze gaestdrijfster dat 
hij zijn ongerijmd werk in 
het licht gaf. Des très.mer-. 
veilleuse etc, (Over de zeer 
bewonderenswaardige over
winningen der vrouwen van 
de Nieuwe wereld en hoe 
%ij met regt aan iedereen 
moeten bevelen, en aelfs 
dan diegenen, die het opper
gebied van de oude wereld 
hebben), Parijs 1553 in 16.° 
Zijne droomerijen deden hem 

""opsluiten'; maar men ontsloeg 
hem later als een krankzin
nige. Bij zijne terugkomst 
in Parijs in 1553, ging hij 
voort deze zotternijen uit te 
kramen. Daar hij zich ge
noodzaakt zag naarDuitsch-
land te vlugten, zoo begaf 
hij zich naar het hof van 
FERDINAND , die hem Vrij wel 
onthaalde, en hij hield eeni-
gen tijd aan de hoogeschool 
van fVeenen voorlezingen. 
Door de liefde voor het va
derland aangespoord om naar 
Frankrijk terug te keeren, 
zoo zond hij een herroe-
.pingsschrift aan den koning 
in , die hem op zijnen leer
stoel van het koninklijke col-
legie herstelde. Zijne ver
andering was niet opregt. 
Hij zocht zijne dwaasheden 
te verspreiden, en werd in 
het klooster van Saint-Mar-
tin'des-Champs opgesloten, 
alwaar hij boete deed en de» 
3 
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6 September 1581 in den 
ouderdom van.71 jaren over-, 
leed; POSTBÜ gaf zich vqor 
veehouder u i t | hij schreef 
zijne onafgebrokene* gezond-? 
heid ign zijn lang leven aan 
de onthouding toe, welke 
hem van alle gemeenschap 
met vrouwen had verwijderd 
gehouden. Hij wilde ook diets . 
maken dat hij van den dood 
verrezen' was, en, om dit 
wonder aan diegenen te be
wijzen , welke hem vroeger 
met een bleek aangezigt, grij-
ze haren eneenen witten baard 
gezien hadden, blankette hij 
zich heimelijk en schoor zich 
den baard en de haren, waar
om hij zich in de meeste zij
ner werken POSTEUUS RESII5-
TÜTUS noemde. Eenige schrij
vers hebben geschreven dat 
hij honderd jaren heeft ge
leefd, dat hij op het einde 
zijner dagen verjongde, en 
dat zijne grijze haren geheel 
zwart werden. P o s m was, 
ondanks zijne droomerijen een 
der meest omvattende ge
niën zijner eeuw. Hij be
zat eene levendigheid, eene 
doordringbaarheid, een ge
heugen , die men bijna als 
wonderen kon beschouwen. 
Hij was grondig met de Oos-
tersche, een gedeelte der doo-
de, en met bijna al de le
vende talen bekend, hij be
roemde zich dat hij de reis 
om de wereld zonder tolk 
kondoen. FRAMCISCÜS I , en 

de koning van ÏÏfavarre be
schouwden hem alshetwoM-
der hunner eeuw, KAREÜ IX 
noemde hem fijnen wijs
geer. Men verzekert dat wan
neer hij te, Parijs aan het 
collegie der Lqmbards onder-
rigt gaf, er"eene zoo groole 
menigte toehoorders was,dat 
hij, wijl de zaal van dit col
legie dezelve niet bevatten 
kon, hen op het voorplein 
liet gaan en van Kit een ven
ster tot hen sprak, Men kan 
niet ontkennen dat hij delet
teren veel eer aan zou heb
ben gedaan, indien hij door 
het lezen der' rabbijnen en 
het beschouwen der sterreD 
zijn verstand niet had verlo» 
ren ; zijne voornaamste drog
reden, waren dat de vfouwen 
eens de mannen zouden be-
heerschen; dat al de sekten 
door J . C. zouden behouden 
worden', 'dat de meeste gehei
men van het Christendom,door 
de reden konden verklaard 
worden; dat de Engel R "̂ 
ZIEL hem de goddelijke gehei
men geopenbaard had, en dat 

zijne geschriften, die.van J. y. 
zelven waren, eindelijk dat de 
ziel van ADAM in zijn ligchaam 
was gevaren. Deze dwaze 
denkbeelden verdienden veel
eer medelijden dan bestraf
fing en POSTEL was een dier 
menschen,: djte minder ondeu
gend dan dwaas zijn. Onder 
de menigte geschriften, waar-
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wereld als overlaadde, zul
len wij slechts de .voornaam* 
ste aanhalen: 1*° Clavis ab-
seonditorum a consiitutipne 
tnundi, Parijs, 15 47 in 16.° 
enJmsterdam 1646, in 12»° 
Deze laatste uitgave is zeer 
algemeen, de eerste is zeld
zaam. Eenige hebben dit bui? 
tensporig werk met dat van 
COÜRT DE GEBEJIN vergeleken; 
— 2'° Xe monde etc. (De oor
spronkelijk^ wereld,in hare 
verbloemde genie, en in de 
zinspelingen tot welke deze 
genie geleidt, ontleed en 
geschouwd); maar men moet 
toestemmen dat, ondanks eeni
ge overeenkomst van den kant 
der "verbeeldingskracht, de 
Yergelijkipg in haar geheel, 
niet zeer naauwkeurig is .— 
3.° De ultimo judicio, zon
der naam van stad noch druk
ker en zonder jaartal, in 16.° 
Bit is een der zeldzaamste 
werken van P o s m . —r 4.° 
Apologie etc. (Verdedig-
sohrift tegen de lasteraars 
van Galliè) hetwelk zonder
linge zaken bevat; — 5.° 
VÜnique etc. {Bet eenige 
middel van overeenstemming 
lier protestanten met de ca-
tholijken) — 6.° Les pre
miers etc. (De eerste grond
beginselen van den christe-
lijken EUOLIDES enz., uit 
het Latijn vertaald) Parijs 
.1579, 1 dl. in 16.o — 7.° 
Divinia ordinazitme, 1 dl. 

in 8.v° 1556» waarin de 
reden van de herstelling aller 
zaken is vervat.,-— 8.° Mer-
veilles etc. [PVonderen van 
lndië):, 1553> 1 dl. in 16,» 
— 9.° Description etc. (Be» 
schrijving en kaart van het 
heilige land) ,1553 ; — 10J* 
Les raisons etc. (De rede
nen der monarchie), Parijs , 
1551,1 dl.in 8.v°— U.tfis-
ioire >etc. (Geschiedenis dei: 
Galliërs van af den zondr 
vloed), Parijs, 1552^1 <J1. 
in 16.o __ i2,o la i0{ sa. 
Hque (De salische wet); 1552 
— 13.° De phamicum Wie* 
ris, Parijs 1552, 1 dl. in 
8.vo klein formaat; — 14.° 
Liber de causis naiurce, 
1552,1 dl. in 16,« — 15,° De 
originibus nalionum; — 16° 
Le prime nu'ove deW altro 
mondo, cioh la Vetgineve-
nitiana , 1555 , 1 dl. — 17.° 
Traite etc. (Verhandeling 
over den oorsprong van Ee-
trurie); —• 18.° Epistola 
ad Schwenfeldium de F"ir-
gine Fenitiana, 1556,1 dl. 
in 8.v<> — 19.°\Recueil etc. 
{Verzameling van de i>e» 
roemdste voorzeggingen der 
wereld, uit welke blijkt dat 
koning FRJNCISCUS I het 
gebied over de geheele we
reld moet verkrijgen); — 
20.° Jlcorani et Évangelii 
concordia, Parijs, 1543, 
1 dl. in 8.vo — 21.o De 
rationibus Spiritus] sancti, 
4 
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idem j — 22.Q De nalivitate-
mediatoris ultima, 1547, 
1 dl. in'4.*o'— 23.o proto 
EvangeUum, 1552, 1 dl; 
in 8.v° — 24.° De lïnguce 
phoenicis seu hebraicw ex' 
cellentia, Weenen, 1554, 
1 dl. in-'4.*° later in de 
bibliotheek van Breme op
genomen , zeer zeldzaam. Hij 
schreef ook de verdediging 
van SERVET. —• 25.° De or-
bis concordia, Bazel, 1 dl. 

,in fol. 1544. Het doel van 
den schrijver is om de ge-
hëele wereld'tot het omhel
zen der Christelijke godsdienst 
te brengen. Dit vreemde voorts 

'brengsel is in 4 boeken ver
deeld. Het eerste" bevat de 
bewijzen der godsdienst; het 
tweede de wederlegging van 
de leer des Jlcorans, het 
derde, eene verhandeling van 
den oorsprong der valsche 

„godsdienst en der afgoderij, 
en het vierde over de wijze 
om de mahometanen, de hei
denen en de joden te bekeeren. 
Deze geschriften zijn even 
zoo zeldzaam als zonderling 

* Er bestaan nog anderen , wel
ke de liefhebbers nasporen, 
ofschoon derzelver zeldzaam
heid er de geheele verdien
ste van uitmaakt. Men raad
plege hierover les Nouveaux 
etc. {De nieuwe opheldering 
gen, betrekkelijk het leven 
few de werken van WILLEM 
POSTEL) door pater DBSBIL. 
Mire., luik 1773. Men ziet 

in dit werk dat de verstands
verbijstering zich van den 
geest van POSTEL had meester 
gemaakt, reeds langen tijd 
vóór en aleer hij er den naam 
van had', dit is eene ki«m, 
welke zich uitbreidde, en 
tot aan de rijpheid harer 
vruchten groeide. Zoo is het 
met bijna alle dwaasheden 
gelegen, zij kenmerken zich 
door bijzondere ongeregeldhe» 
den,; welke men bijna niet 
bemerkt, en eindigen met 
aanhoudende raaskallingen, 
en onafgebrokene zottermj'en. 
Het is ten onregte dat nien 
aan POSTEL het .boek heeft 
toegeschreven , getiteld: Be 
tribus Impostoribus, Zie u 
MONNOTE en VIGNES (PEIRW 
DES). 

POSTEL (HENDRIK), een 
Jesuit, den 28 Mei 1707 te 
Bmche, eene kleine stad vanl 

Benegouwen, geboren, en 
den 7 November 1788 te 
Douai overleden , alwaar hij 
gedurende een aantal jaren 
de wijsbegeerte en Godge* 
leerdheid had onderwezen. 
Men merkte in zijne léssen 
eene bondigheid \ eene juist
heid en eene duidelijkheid op, 
Welke het verlangen deden 
onstaan om dezelve in het 
licht te zien. Hij heeft een 
gedeelte van dezelve in het 
licht gegeven, onder den ti
tel van Vlncréduketc. (De 

ongeloovige, door dëtt tveg 
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der overtuiging tot de Gods
dienst terug gebragt), Door
nik, 1772, 2 dl.» in 8.vo, 
waarvan het eerste tegen de 
godloochenaars, de ongodis-
ten en andere' ongeloovigen 
is gerigt, en het tweede is 
slechts een kort begrip der 
gelöofsgeschillen tegen de sec» 
tarissen. De sierlijkheid en 
vloeibaarheid van stijl, evena» • 
ren geenszins de redeneer-
kracht>, welke in dit werk 
is verspreid. Terwijl de schrij
ver hetzelve door den weg 
der tijdschriften aankondigde, 
heeft hij eene uitdrukkelijke 
uitdaging gedaan, om eenen 
logischen misslag aan te wij
zen, in de verschillende be
wijsreden, welke hij tegen 
over de heerschënde dwalin
gen stelde. Deze uitdaging 
is niet aangenomen en het werk 
is onbeantwoord gebleven. 

POSTHÜMIUS (MARCÜS C A S -
SIANUS LATIMÜS), een der 
30 tirannen, die elkander 
onder de regering van GAI-
IIANDS het rijk betwistten, 
werd door een gedeelte des 
legers tot keizer uitgeroe
pen, na den moord in 261 , 
aan VAIKRIANUS gepleegd. 
Hij voerde het bevel over 
de legioenen, welke in Gal-
lië lagen, en GALLUNUS , 
zoon van VAIERIANÜS , heeft 
gedeeltelijk aan zijne raad
gevingen de overwinningen 

te danken/ welke hij op de 
Germanen behaalde, Maar 
toen de jonge SALONINÜS , 
zoon ' van GALLIANUS, die 
door deszelfs vader tot land
voogd van Galli'è was be
noemd , den, buit op den 
vijand behaald opeischte, zoo 
sloegen de soldaten aan het 
muiten, en kozen POSTHU-
MIÜS tot hunnen keizer (257), 
SAIONINDS en deszelfs gou
verneur SriiVANDs werden • 
gedood. POSTHOMIÜS, den 
soldaten steeds dierbaar, 
dreef de Germanen terug, 
en wist zich gedurende ver
scheidene jaren in zijne waar
digheid te handhaven ; of
schoon GAUIANUS , zoon van 

.VALERIANUS , buitengewone 
pogingen In het werk stelde 
om hem te verdelgen. Pos-
ÏHCMIÜS had eenen zoon, 

j dien hij aan het rijk ver-
I bond; hij was zijn vader 
j waardig door zijne verhe-
! vene hoedanigheden, en in 

welsprekendheid boven hem 
verheven. Men heeft ne
gentien Medevoeringen aan 
hem toegeschreven, die on
der den naam van Quinlili-
anus in het licht zijn gege
ven. De beide FOSTHDMIÜS-
SEN werden, mede door hunne 
soldaten, in 267, gedood, 
bij Ment», alwaar zij de. 
overwinning op den tiran 
LÉHJLNÜS behaald hadden. 

5 
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; POSXHOMIÜS (Lt]ciüs), v*ierd 
na den slag van Cannes 
(217 vóór J.. C.) tot consul 
benoemd , : en trok met een 
leger naar Gallïé, de Boï? 
q.nen? die het Bourfaonnesche 
bewoonden, versloegen hem 
geheel -en aU PosiHraiius 
met wonden bedekt, gaf den 
geest op ..het slagveld; de 
Gallen hieuwen hem het hoofd 
af, en, droegen hetzelve ze
gepralend in hunnen "tempel 
rond, en de hoofdschedel 
van den Romeinschen veld
heer werd eene gewijde vaas, 
jn welke «ij dankoffers aan 
hunne goden aanboden. Deze 
voorbeelden van gruwelijke 
bijgeloovigheid , waren bij 
deze barbaarsche volken- zeer 
in zvraug, 

POTAMON, een wijsgeer 
van 4kxandrië, en tijdge
noot 'van AOGUSXÜS > koos 
den middelweg tusschen de 
onzekerheid der pyrrhoniërs 
of twijfelaars en de laatdun
kendheid der dogmatiekers 
of beslissers. Hij ontleende 
uit ejke , wijsgéerige school 
datgene waarmede hij aan 
de volmaking zijner red$ 
meende ,te kimnen werken» 
Het schijnt niet dat deze wijs
geer voorzitter eener school 
is geweest, noch dat hij 
eene sekte heeft doen ont* 
staan;. maar zijne wijze, van 
philosoferen verspreidde zich 
in de geleerde wereld. Die

gene, welke dezelve, om
helsden , hetzij té 4ie$andri'è 
of te J?owe, werden \Èckc-
tikers, naar exteyu kiezen 
genaamd » wijl zij de menin
gen kozen, welke hun hei 
tjoelmatigste toeschenen. 

= JPoiEMKiN (vorst , GREGO' 
BIÜS AliEXANDROW m e i ! ) , de» 
Tauriër, sproot uit eene 
Poolsche familie, en werd 
in 1736 bij Smolensko ge
boren. Hij begaf zich in 
Russische dienst, en onder' 
scheidde zich door zijne dap
perheid en militaire kundig
heden. Hij behaalde groote 
.overwinningen op de JTW*" 
Jien , aan welke hij, den 
17 December 1788 / o0" 
der begunstiging van eener» 
strengen winter, die de -5°" 
rysthme en d e Zwarte'Zee» 
door dezelve met ijs 'e 

bedekken , tot eenen wegge" 
baand had, bet belangrijKe 

fort van Ocwköw stormen;; 
derhand ontweldigde , "9 
.maakte zich roeester ,*an 

andere plaatsen , bezette Ps' 
saride en Moldavië, en bragt 
de ongeloovigBii zeer in "fj 
naauw; De keizerin vergolü 
zijne diensten, door eene 
menigte, voprdeelige p<ft(^ 
en waardigheden, aan «em 
toe te deelen; zij benoemde 
hem tot veldmaarschalk e° 
opperbevelhebber van "e, 
geheele Russische leger, ta«W 
der vloten van de J»°f" 
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scke, Kaspische en Zwar~ 
te-Zee., - senateur en presi
dent van het krijgscollegie , 
gouverneur-generaal • van Ca-
tharinoslaw t van Tauride, 
adjudant-generaal, kamerheer 
Van H. K. M» inspecteur-
generaal- van hèt geheele le
ger, kolonel der lijfwachten 
van PREOBASCHINSKI , chef 
van een corps ridders, van. 
een regiment kurassiers van 
zijnen naam, bevelhebber 
der dragonders van Peters* 
burg en der grenadiers van 
Catharinbslaw, opziener 
van alle wapen-fabrijken , en 
geschut-gieterijen, groot-het-
man der Russische kozakken 
en van die van Cat/mrinos* 
law en der omstreken van 
de Zwarte-Zee, ridder van 
de keizerlijke Russische orde( 
van den heiligen ANDRÉAS 
enz, enz, Hij stond, zegt 
men, op het punt, om 
souvereinen vorst van eenige 
van Polen afgescheurde plaat
sen te worden , toen hij den 
16 October 1791, in het 
55,ste j a a r 2 i j n s ouderdöms 
overleed. Daar hij' meende 
dat de lucht van Jassy, 
werwaarls hij zich had bé-
geven, om met de Ottoma-
nische gevolmagtigden in 
onderhandeling te treden, 
en eenen v vrede tusschen de 
Porie en Rusland te slui
ten , hem nadeelig was, 
zoo verliet hij den 15 deze 
stad, en begaf zich op weg 

naar Nikolaefka aan de Bog; 
maar naauwejijks • had hij 
35 Wersten langs den weg 
van Bender"afgelegd, of hij 
klaagde over hevige, krampen 
in den onderbuik, en ging 
ui^ het rijtuig > en daar er 
in den omtrek geené wo
ning was, ging hij met den 
buik op den grond liggen, 
en gaf eenige minuten daarna, 
den geest. Aldus eindigde 
in eene woestijn en in eene 
volslagene verlatenheid een 
man zijn leven, die zoo 
veel gerucht in de wereld 
gemaakt, en al de gunsten 
genoten had, welke men 
van de magtigen dezer aarde 
verkrijgen kajj, Men beweerde 
later dat hij tegen de kei
zerin in opstand wilde tre
den, en dat zij het was, die 
zich van hem ontdaan heeft, 
Hoe het ook zij , welke over
wegingen biedt een dusda
nige dood niet aan, ten op-
zigte van de menschelijke 
grootheden 1 . , . . Dat de ware 
wijsbegeerte zich door der» 
gelijke tooneelen versterke 
en er zich medev voede 1 
Overigens was vorst POTEM-
Klir een zoo braaf mensch 
als men zulks ten toppunt 
der grootheden en in den 
schoot van een hof kan zijn. 
Hij, was regtschapen en gods
dienstig . de Cathphjken heb
ben in hem altijd eenen 
beschermer gevonden 5 hij-is 
de voornaamste 'oorzaak ge-» 
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weest dat zekere navolgin
gen in Rusland, niet heb
ben plaats gehad. Men heeft 
gewild dat zijn dood het 
uitwerksel van het vergif 
was; maar het schijnt veel 
natuurlijker dat men denzel-
ven, niet de Russische schrij
vers , aan eene scheiding van 
het bloed toeschrijvé, welke 
door zijne onmatigheid voor
bereid en door zijne laatste 
verdrietelijkheden bevorderd 
•was. Men kan in de wer
ken van eenige vreemden 
en vooral in de Gedenk
schriften van den graaf de 
SEGDR het zedekundige af
beeldsel van POTEMKIIT , ge
schetst vinden, van dien 
man , wiens karakter de men
geling van eenen zeer vuri-

, gen ijver, van .werkzaamheid 
en luiheid, van eene bui
ten wone godsvrucht met vele 
bijgeloovigheid en ongere
gelde zeden, van gierigheid 
met verkwisting aanbiedt, 
van eenen man die, trotsch 
jegens zijns gelijken, be
scheiden jegens zijne onder
geschikten was, hij deed 
weinig goed aan zijne vrien
den, weinig kwaad aan zij
ne vijanden , en droeg on
tegensprekelijk veel bij tot 
den roem der regering van 
CATHARUSTA en den voorspoed 
van Rusland. Zijn Zeven is 
verscheidene malen in het 
russisch en in het hoö'g-
duitschbeschreven/[Een der' 

beste, hetwelk in het Rus» 
sisch in het licht is ver
schenen is naamloos en in 
1811, te Petersburg ge
drukt. Men heeft er ook 
een in het Franseh in 1807, 
te Parijs in 8.v° in het 
licht gegeven]» 

PöTHIER (RöBERT JOZEF), 
een beroemde regtsgeleerde, 
raadsheer aan het landsgeregt 
van Orleans, zijne geboorte
plaats, hoogleeraar in deregten 
aan de hoogeschool dier stad, 
werd in Januarij 1699 gebo
ren , en overleed inde maand 
Februarij 1772, nadat hij zijn 
geheele leven aan de regts» 
geleerdheid had toegewijd. 
'Hij had in het eerst eene» 
bijzonderen smaak voor net 

JRomeinsche regt; later legde 
hij zich op het Fransche regt 
toe , en wij hebben van hen» 
een aantal -werken, die be
wijzen , dat hij beide niag'tg 
was. . De voornaamste np •' 
l.o Pandecloe'JustènianoSp 

1748 én 1782, 2dl.B» t o 1 ' 
- 2 . o Traite etc (F^f* 
deling over de schuldbrie
ven), 2 dl.* in 12« 0 , l 7 b ; 
en in 1765 herdrukt,, m« 
vermeerderingen, -f 3.°l?at' 
té etc. \FerhandeUng over 
het renten-conlract), ~~ , 
Traite etc, {FerhandeWg 
over hetverkoops'contracth 

1765, in 1 2 . « o - 5 . ° ^ ; 
té etc. {Ferhandeling ^ 
het hy.ur'Contract) y

 17° ' 
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ïn 12.»° — 6.0 Traiïé etc, 
(Verhandeling over het maal-

| schappelijk verdrag), in 
12.m0 — 7.o Traite etc. 
(Verhandeling over de »ee-

! contracten), in 12.mo — 8.° 
I Traite etc. (Verhandeling 
j over de weldadigheid), 1766, 
| 2 dl.n 12.Mio — 9.° Traite 
't etc. etc. (Verhandeling over 

het huwelijks, - contract), 
1768, in 12.1*0 ±\les is niet 
naauwkeurig in hetzelve ; of? 
schoon hij dei dwaling van 
LAUNOT vermijdt, en hij in 
de Kerfc de magt erkent om 
huwelijks-beletselen daar te 

j stellen , is hij het echter niet 
altijd met de k«ndigste regts-
geleerden, noch met zich 
zelveri eens, nlen kan hier
over de uitmuntende verhan-

, deling raadplegen getiteld: 
Apologie etc. (Verdediging 
van het Christelijke huwc 

'• lijk), Luik ,1788 , in.12.iao 
en het Journal hist. ei titt., 
15 Februarij 1791, bladz; 
247. (Zie DOMÏNIS GERBAIS, 
GIBERT , LAUNór). -~ 10*° 
Coulume etc. (landsregt 
van het hertogdom Oifleans), 
1740,. 2 dl.n in 12.MO, en 
1773 , ra 4.to _ i i .o jrai-
té etc. {Verhandeling over 
de bezitting en het verja
ringsr-egt), in 12.moi772, 
enz. enz. Deze talrijke wer
ken zijn in 1774 en 1781, 
gezamenlijk uitgegeven in 4 
deelen in 4.*o m e t uitzonde
ring van de Pandéctoe Jus-

T. 189 

timdnce.en eene Verhande
ling over hét leenregt, Ör-. 
leam, 17.76, 2 dl.»in 12.m*. 
In 1777 en HTS.» zijn er 
3 dl.n v.an zijne Nagelaime*-
werken door de. zorgman 
GÜÏOÏ in' het licht versche
nen^ [De werken van POTHIER 
mede in 28. deelen in 12.1»? 
gedrukt, zijn in 1817 ,1819 , 
in 13 dl.» in 8.^oherdrukt/ 
waaronder ook het register 
met eenige verbeteringen be
grepen zijn.;!' Deze jjüitgaVê-
wordt om derzejver slechte 
uitvoering weinig gezocht»-
BERNARBI heeft in 1806 en 
volgende jaren, de werken-
van POTHIER , in 'overeen'» 
stemming gebragt met het 
burgerlijke wetboek, in 2^. 
dUn in 8.vo .in het licht ge
geven. Déze uitgave heeft 
weinig bijval gevonden. Men 
vindt in dezelve noch de ver
handeling over de burgerlijk 
ke regtsvordering , noch die 
over leengoederen , nóch over 
het landsregt van Orleans* 
Al de,werken van POTHIER, 
met uitzondering zijner pan
decten , bevinden zich in de 
uitgave van SIFFREIN veree-
m^A, Parijs, 1821 —1823 , 
17 dl.n in 8.vo en in die 
van 1826, welke • ten titel 
voert: Oeuvres etCé...\fVer-
ken van POTMJMH, > volgens 
de oude uitgaven herzien , 
volgens de orde der onder
werpen van het burgerlijke 
wetboek gerangschikt, voor-

http://in.12.iao
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afgegaan door eene verhang 
deling" over zijn lenen en 
%ijn$ geschriften, en gevolgd 
door een overeenstemmend, 
register) ,•. doop RÓGRÖÜ etó> 
TIRBACB.] De schrijver-paar
de met een sterk •• geheugen. \ 
eene groote gemakkelijtheid 
in ,Jhef werk ; maar zijn oor-
deel evenaarde deze voorreg* 
teri''öiet} hij'is dikwijls zeer 
duister ea verward in zijne 
redeneringen; zijne bewijzen 
zijn ,niet Samenhangend en 
somtijds tegenstrijdig, en Ie-
•veren bijna altijd eene zwak-: 
ke uitkomst op* Zijne, zucht 
voor • 'de • regtsgeleerdheid,' 
spoorde" hem a an , om aan< 

'• zijd huis conferentiën over; 
deze wetenschap te houden , 
welke wekelijks plaats had
den. In 1749.door den kan
selier AGUESSEAD, tot den 
post van hoogleeraar in het 
Fransche regt benoemd; zon-' 
der zulks gevraagd té heb
ben y loofde hij prijzen uit, 
om- den naijver onder de stu
denten ; op te wekken. Hij 
was een man, die met alle 
zedelijke en Christelijke deug
den was begaafd; hij was; 
medelijdend, weldadig, en 
nuttigi aan 'zijtt vaderland, 

'door zijne Juinde endöórzij-
1 nen verzoenenden geest. Menr 

leest in het. opschrift, het
welk de stad Parijs boven 
zijn graf op hetgroote kerk-
hofliet plaatsen, de volgen
de lofrede: 

• Vlx juri» poritia, asqui #tudio,; , 
' 'Scr ip t is , tjohsilioque, 

Animi óimüoro, simplicitate moi'um, 
Vita) sartctilnte 

\ • • . : Praclarns , ,, "• 
. Civibus singulis, prpbia 'omnibus. 

,;' •';' '..'. Studios» juventuti, 
: Ac maxime pauperibus, 

Ottorum; gtatiu^ pauper ipso vixït; 
'i "iEternum soi deaiderium rcliguil. 

, POTHIN0S (heilige) lJ& 
bisschop van Zyowy was een 
leerling van den'heiligen Po-
iTCARPüs, die hem naar Gal' 
li'è zond. Hij heeft het ook 
van den heiligen JoANNES kun
nen - zijn, wijl bij 15 jaren 
oud was toen deze Apostel 
stierf* POTHINÜS had den ou
derdom van 90 jaren bereikt, 
toen er in hét jaar 17^ onder 
de regering "van dien zoet-
sappigen MARCÜS ATJREHÜS» 
die door onze wijsgeeren ds 
eenl voorbeeld van weldadig* 
heid wordt voorgesteld»eene 
wreede vervolging ontstond» 
Hij werd in het- gezigt'•van 
eene menigte" heidenen, die 
htinnë beschuldigende stem te* 
gen hem verhieven, voor de 
overheden van Lyon gevoerö. 
De landvoogd vraagde "e tn 

wie de God der christenen 
was: Gij' mlt'hem kennen, 
antwoordde de heilige P*18?* 
MUS , 'indien gij aulks w«Kr* 
dig.zijt. Dil antwoord « r 
bitterde den dwingeland. Men 
mishandelde hem wreeW» 
en sleepte hem in de gevan
genis , waai-in hij twee « -
gen daarna overleed. »° " , 
Uge IRÉNÉDS was zijn op» 
ger. Zie de Handeling®^ 
zijnen marteldood; en 
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brief >van dé kerken van Fien* 
në éh'i£yon aan de geloovif 
gen Van Aaïè en Phrygiëf 
welke men voor het grootste 
gedeelte in de kerkelijke ge* 
scbiedenis van EÜSEBIBS virndl 
5.e boek. Dit is een der 
kostbaarste:gedenkstukken van 
de; eerste;eeuwen-der Kerk» 

POTIER (NICOIAAS) heer van! 
Blancmèsnil, president bij 
het parlement van Parijs', uit 
eene adellijke en oudetfamilie, 
werd..iril541 indie stad ge
boren.'Daar hij nie£ "uit .ƒ*«* 
•rijs' kon' komen toen deze 
hoofdstad- zich voor het Ca-
thólijk bondgenootschap; tel
gen de protestanten verklaar
de, werd hij met diegenen 
die de eerste partij schenen 
te begunstigen in het Louvre 
gevangen» De factie dei' Zes
tienen deed zijn proces inden 
geregelden vorm voortzetten, 
wijl hij eene geheime brief
wisseling met de Protestan
ten onderhield. Hij zoo het
zelfde lot van den president 
BRISSÓNÏondergaan hebben, 
indien de hertog van Moyen
ne hem niet uit zijne gevan
genis was gaan verlossen. 
Monseigneur 1 zeide hem 
PoTiEft, terwijl hij zich 
voor zijne voeten neder wierp, 
ik heb u het leven te dan
ken j maar ik durf "u eene 
grootere weldaad vragen, na-
meiijk mij toeteslaan dat ik 
naar mijnen wettigen koning 

1 9 1 -

terug keere, Wijl ik u< niet 
als mijn meester kan dienen.'* 
Be hertog, door deze onver-, 
schrokkenheid getroffen j, liet 
hem naar HENDRIK IV ver-> 
trekken. Hij overleed in J 635 r 
in* den ouderdom tan 94" 
jaren —^XODÈWIJK PoiiEfc> 
zijn jongere broeder", heer" 
van (redres,staat-secretarisiT 
verwierf zich het vertrouwen 
van HENDRIK I I I , die hem-
na de gevechten der verschan
singen. (Joürhée des Jiarri<ï 
cades) in 1588 bijzich wildö 
hebben.* Hij Wass niet min* 
der. gehecht aan HENDRIK IV 
en aan JLODEWÏJK XHI-i' aait 
welke hij' gedurende dé bür* 
gei* oorlogen groote* diensten 
bewees. Hij overleed; in 1630» 
RENAXÖS PÓTIER/ graaf van 
Tresmes en F'alaïs,*kapi
tein der lijfwachten, gouver-
nenr van Chdlons enz. nar 
nalatende, Wiens landgoed 
Tresmes , in het jaar 1648 
.in een pair^hertogdom?, onder 
dep naam van Gesvres ver
heven, werd. 

•..'*• PoiOCKI (graaf SïANIs-
IADS-FEUX) uit eene beroemde 
Poolsche familie in 1750 te 
Erakau geboren, voegde zich 
"tijdens de onlusten , welke zijn 
land verwoestten bij de Sak- •> 
sische partij. Hij week later 
vrij williglijk naa,r Gatticië uit, 
liet verscheidene dorpen in 
de woestijnen van TJkraine 
aanleggen, welker inwoners 

• . 'T * 
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hij zocht vte beschaven , werd 
later door zijne landgenooteh 
teruggeroepen en voor eenen j 
oogeoblik de afgod des volks, 
maar daar zijne trouw, niet 
zonder reden, aan het hof 
verdacht werd', verliet hij 
hetzelve op nieuw en ging 
in het Russisch leger eenen 
post zoeken ; hij ondersteun
de zelfs "de inzigten van Mus-
land, hetwelk Polen in de 
vernedering -wilde houden. In 
Mei 1792, vaardigde POÏOCKI, 
te Targowita, gezamenlijk 
met RBZWUSKI en BRANISKI, 
een manifest tegen de nieuwe 
constitutie uit. Hij volgde 
het Russische leger, door 
welks Ondersteuning hij den 
a-wakken STANISLADS bewoog, 
om zelf aan het manifest van 
Targowita deel te nemen, 
hetwelk aanleiding tot den 
rijksdag van Grödno gaf, 
welke, onder de bescherming 
van Rusland, door den in
vloed Tan POXOCKI daarge-
steld was; men vernietigde 
er de constitutie van het vo
rige jaar, en men onderlee-
kende de verdeeling des lands. 
Men beweert dat POTOCKI, 
dezen bijstand van Peters
burg , om geene andere re
den had ingeroepen, dan om 
de kroon aan PoNlATOWSKHe 
ontweldigen. In 1793, be
lastte hij zich met onder
scheidene zendingen bij CA-
THATUNA I I , en gedurende 
dit gpeheele jaar oefende hij 

eenen grooten invloed in Po* 
lén uit; maar nadat in 1794, 
KOSCIUSZKO , KotONTAT , ÏG-
NATIÜS POTOCKI en bijna al 
de Polen, de wapens tegen 
Rusland hadden opgevat, 
stelde men het geding in van 
den graaf FELIX: hij werd 
als verrader van Tiet vader-
land r en zijne goederen ver
beurd verklaard, en daar hij 
afwezig was, werd hij in 
beeldtenis opgehangen. PO
TOCKI, die in Jmerika^f^i 
kwam dadelijk in Rusland 
terug. Hij had in 1793, & 
orde van den H. AtBXAKDKR 
DE NEWSKI aangenomen, en 
in 1795 benoemde CATHA* 
KINA I I , hem tot generaal' 
en-chef harer legers, !»•« 
beslissende verdeeling, i& 
Polen, begaf hij zich naar 
zijri landgoed alwaar hij yer* 
geten leefde. Hij overleed 

aldaar in Julij 1803. 

> POTOCKI (IGNATIDS graaf}» 
groot-maarschalk van '**" 
thauen, neef' van den voor
gaande , werd in 17^. , 'K 
boren.'Nadat hij tot M J £ 
commissie van openbaar 
derwijs was benoemd, re8e.. 
hij het onderwijs in de co^ 
giën, vertaalde zelfs w • 
Poolsch de Logica van W» 
D ^ A c e n U e t V j n e k o »• 
verscheiden geleerden re» 
Tijdens de bemagtiging , 
Polen door de Rassen , * » 
hij zich genoodzaaM 



I Saksen te vlugten ; de over-
'. winning van Reclawice, 

door KOSCIÜSZKO behaald, 
deed hem naar Warschau 

. terug keeren ; hij werd met 
de organisatie van een nieuw 
bestuur belast, en zelf mi** 
nistër van buiteiilandsche za
ken. Maar deze zegepraal, 

[ was van Ttorten duur: nadat 
hij door de Russen, tijdens' 
de plundering van « War
schau, gevangen was geno
men, werd hij msv Mus-
land gesteurd i en tot aan 
den dood van de keizerin 
CAXHAttiNi. II gevangen ge
houden in de vesting Schlus-
selburg. Hij leefde vervol
gens eenigen tijd in Galli-
cië in de grootste afzonde
ring, werd in 1798 op nieuw; 

1 gevangen genomen, en on-
I dergihg toen eene»geVangen-
i schap van eenige maanden 
! te Krak.au, Hij verkreeg ein

delijk de .vrijheid om naar 
zijn landgoed terug te keeren,... 

! alffaar hij in 1809 overleed, 

* POTOCKI (JÖANNES graaf), 
een Ppolsch geschiedschrijver, 
behoorde in 1805 tot het 
grodte Russische gezantschap 
hetwelk naar Sina werd ge
zonden , uit welk rijk. hij tal
rijke geschiedkundige bouw
stoffen medebragt, met wel
ker regeling hij zich bezig 

\ hield toen. hij, in het laatst van 
1815 in Ökraine overleed. 
• XX.ÖEEI,. . . I 
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Deze geleerde had veel gereisd. 
In Egypte graveerde hij op 
de pyramiden van Cairo de
zen dichtregel van DEMLLE. 

Zeur matse indestruct'Me a Jatiguè Ie 
. , temp3. 

Behalve het Verhaal van 
zijne reis in Egypte, haalt 
men nog van hem aan: 
1.° Proeve over de algemeé-
ne' geschiedenis , - en fflaspo-
ringen over die vanSarma-
tië, Warschau 1769, in 8.vo 
— 2.° Kronijken , 'gedenk
schriftenén nasporingen, 
om toï de geschiedenis, van 
al de Slavonische volken te, 
dienen, bevattende het einde 
van de negende eeuw onzer 
tijdrekening, Warschau, 
1792, in 4.*o — 3.o Reine 
door Nedersaksen; Sant' 
burg,1195;— 4.° Geschied
en aardrijkskundige frag
menten over Scythiê, Sar-
tnatië, en de Slavöniërs, 
Brunswyk, 1796; — 5.° 
Oorspronkelijke Geschiede
nis van Rusland, met eene 
volledige verklaring van al 
de plaatselijke, natuurkun
dige en bij overlevering be-. 
kende bijzonderheden, tot 
goed verstand van het vier
de boek van SERODOWS , 
Petersburg, 1802; — 6.° 
Oudheidkundige atlas, Pe
tersburg••„ 1823; '—• 7.0 
Reine door Rusland enden 
CaUcasus door JOANNES 
POTOCKI, doorKtAPROXH in 
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het licht', gegeven, Parijs , 
2 dl fi in 1830. 

' •*. PoTÖCKI (STANISÏ.AUS , 
graaf), een publicist, letter
kundige en staatsman in 1757 
te PFarshau geboren, werd 

, jn de rijksdagen van 1776, 
1786 en 1788 lot nuntius 
verkozen. Men kan hem onder 
diegenen rangschikken, die 
het meest tot de staatsrege
ling van den 3 Mei bijdroe
gen. Toen KOSCIÜSKO beproef
de om dé onafhankelijkheid 
van Polen te herstellen, werd 
POTÖCKI op last van het Oos-
tenrijksche gouvernement te 
Karlsbad in hechtenis ge
nomen, alwaar hij . zich 
onder voorwendsel van ge
zondheid bevond. Nadat hij 
naar het fort Jc&efstadt was 
gezonden, onderging hij eene 
gevangenschap.van achtmaan
den, na welke hij in de af
zondering leefde, ver van.al 
de openharé bedieningen ver
wijderd. Toen Warschau tot 
een hertogdom werd verhe
ven , werd hij tot de waar-

. digheid van Poolsch senator 
en tot chef van den staats
raad en der ministers beroe
pen. Later werd hij minister 
der eerediens'ten en van het 
openbaar onderwijs, en in 
1818 tot president van den 
senaat benoemd. POTOCKÏ , is 
in 1$21 overleden. Hij Was 
een vriend der wetenschap-,! 
pen en der kunsten: hij had in :j 

zijne woning Tan Willamow, 
bij Warschau , eene prach
tige verzameling van schil
derstukken, Etrurische vazen 
en platen bijeengebragt, enz. 
Behalve, een aantal Jkade-
mische Stukken, heeft hij 

,in het licht gegeven eene/W-
sche Vertaling van Wis- j 
KÈLMAN , voorafgegaan van 
eene Verhandeling over de 
kunst bij de ouden , bij wijze 
van Inleiding, Men heeft 
hem nog een werk te dan
ken i getiteld: Over de wel
sprekendheid en -den stijl, 
in vier deèlen: een Heke
lende roman, getiteld: Beis 
naar , Qiemnogrod, in vier 
deelen, en de Zo/redenen .; 
van eenige groöte en nog j 
levende mannen, en van de 
dappere Polen die inden 
slag van Baszyn ,,in J809 j 
aijn gesneuveld. Hij heeft in j 
handschrift nagelaten werken 
betrekkelijk de staatkunde» i 
het openbare onderwijs en <te 
kerkelijke tucht. 

POION.—• Zie SAINTRAH,I,ES* ' 

POTX (JOANNES HKNBICOS) ' 
een bekwame Duitsche schei
kundige , in 1692, te M' 
bérstadt geboren, den f» 
Maart 1777 overleden, breid
de de grenzen der weten
schappen uit, welke bij W ; 
oefende." Men heeft van hem t \ 
l.o Be sulphunbus weW 
lorum % 1738, in é . ° - " * ' " , 
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Observationes circa *$al, 
Berlijn, 1739 en 1741, 2 
dl.n ' in 4.t° Deze werken 
worden zeer gezocht, wijl de
zelve een aantal nieuwe waar
nemingen bevatten. Pruis-
sen heeft aan hem de ont
dekking in den omtrek van 
Berlijn, eèner aardspecie te 
danken , geschikt om er por-
celein-deeg van te maken. 

POTT (PERCEVAI) , een be
kwame Engelsche heelmees-
meester, in 1713,4e Lon
den geboren » werd door den 
beroemden NOÜSSE , hoofd-, 
heelmeester van het gasthuis 
van den heiligen BARTBO-
IOMEUS opgevoed, en was 
zelfs tot in 1787, aan dat 
gasthuis verbonden. Hij leg
de er zich op toe om de 
oude wreede gebruiken te 
vermijden, welke hij door 
andere minder smartelijke en 
meer vaardige verving , en hij 
had de voldoening zijne nieu
we leerwijze-te zien aanne
men. Een val van het paard 
in 1756, waarbij hij een 
been brak, gaf hem den tijd 
om het plan voor zijne Ver
handeling over de breuken, 
zamen te stellen. Zijne les
sen werden zeer bezocht, en 
men merkte in hem vele 
naauwkeurigheid in de denk
beelden , zuiverheid in den 
stijl en bevalligheid in de 
uitdrukkingen op. De ko-
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ninklijke maatschappij van 
Zonden, nam hem in 1764 
onder hare leden op , en hij 
overleed in de maand De
cember 1788, in den ou
derdom van 75 jaren. Zijne 
voornaamste werken zijn; 1".° 
eene Verhandeling over de 
gezwellen, welke de beende
ren zacht maken, in de 
wijsgeèrige overeenkomsten, 
1741, n.° 459. _ 2.° Ver
handeling over de breuken, 
1756 — 1763, in 8.V0 — 3.0 
Aanteekeningen over eene 
soort van bijzondere breuk, 
in de pasgeboren kinderen, 
welke %ich somtijds in de vol
wassenen openbaart ,1156 , 
in 8.vo _— 4.o Waarnemin
gen omtrent de tradhklie-
ren, 1758, in 8.vo •_ 5|o 
W'aarnemingen omtrent de 
wonden en de kneuzingen 
van het hoofd, 1760, met 
bijvoegselen, 1768. — 6.° 
Praktische aanmerkingen, 
'over de waterbreuk. — 7.° 
Wijze om de waterbreuk 
door middel vaneenendraad 
te genezen, 1772, in 8.v° 
— 8,° Waarnemingen om
trent het oogvlies, den neus-
polybus, dé balzak-kanker 
en omtrent verschillende 
soorten van breuken , enz*, 
enz. De werken van PoXT 
zijn bij zijn leven gedrukt, 
ineen dUn 4.ta Zijn schoon
zoon heeft eene verbeterde 
en met het leven, des-schrij-

2 
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vers vermeerderde uitgave vèn 
dezelve in het licht gegeven , 
Londen, 1790, 3 dl5n in 
8.vó Zijne heelkundige wer
ken zijn in het Fransch ver
taald , en in 1777 en 1792, 
3 dl.» in 8.TO in het•licht 
gegeven. PÖTT was begaafd 
met een gezond oordeel, en 
had eene zeer" vlugge band» 
Al zijne werken zijn in eenen 
naauwkeurigen en sierlijken 
stijl geschreven. 

POTTER (PAULUS), een s«hil-
der in 1625 , te Enkhui%en 
geboren, en in 1654, te 
Jmsterdam overleden ,<heeft 
in het landschap schilderen 
uitgemunt. Men bewondert 
vooral de kunst, waarmede 
'hij de verschillende uitwerk-
•selen wist te treffen, welke 

;. dé''gloed.-en de glans van 
eene 'levendige en schitter 
«rende zonop het veld kan 
teweegbrengen. Zijne plaats
liggingen zijn niet zeer tijk, 
daar hij slechts gezigten van 
Bolland heeft uitgevoerd,, 
welke vlak en niet zeer af
wisselend zijn. ,Zijn-talent 
was niet voor beelden, ook 

•schilderde hij er niet meer 
•dan twee, welke hij later 
zorgvuldig verborgen hield, 
Het- vee integendeel kan 
men niet meer naar «waar
heid voorstellen dan zulks 
door dezen meester geschied 
is. Du JARDIN, een zij
ner kweekelingen heeft zij

nen schildertrant nagev 

POTTER (CHRISTQFFEL) J in 
1591 geboren , werd te Ox

ford opgevoed. Hij werd 
kapellaan bij koning KAKEL I , 
deken van TVórcester, en 
onder-kanselier van de hoo-
geschool van Oxford. In 
zijne jeugd was hij een ijve
rige puritein. In eenen meer 
gevorderden ouderdom, hing 
hij de partij des konings aan, 
en werd in de onlusten, welke 
Engeland teisterden, mis
handeld. Men heeft van de
zen schrijver éenige Ver
handelingen jOver de WW'* 
beschikking en de genade, 
Xe vergeefs zoekt men in 
.dezelve naar naauwkeurig' 
heid en regtzinnigbeid. Hij 
heeft ook uit het Italiaansch 
in het Engelsen vertaald en 
in het 'licht gegeven: Ge
schiedenis van het geschil 
van Paus PAÜIÜS V 'i««j 
de Fenetianen, Hij overleed 
in 1646, 

POTTER (FRANCISCDS) , pff" 
•dikant van Eilmanion » 
Engeland, Zijn, smaak voor 
de schilderkunst en de werk-
tuigkunde ging tot in be t 

hartstogtelijke. Een water
werktuig , hetwelk hij der 
koninklijke maatschappij 'a» 
Zonden aanbood, verwiew 
hem de eer onder hare -wen 

opgenomen te worden. P 0 1 *^ 
overleed blind in 1678. Wen 
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heeft van hem verscheiden 
•werken, onder welke men 
onderscheidt De verklaring 
van hef getal 666 van het 
Beest uit het boffk, der open
baring, kap. 13. Hij drijft 
de d weeperij zoo ver, dat 
hij .beweert in het getal van 
het beest, Rome, den Paus, 
de kardinalen en de geheele; 
hiërarchie der Catholijke 
Kerk te vinden. Dit werk te 
Oxford in 1642, in 4.*° 
gedrukt, is in het Latijn 
vertaald, Amsterdam, 1677 
in 8.™ 

POTTER (JOANNES) , in 1674 
te ffakefield m het graaf
schap York geboren , maakte 
zich ' zeer bekwaam in de, 
Grieksche taal, werd , tot 
het aartsbisdom Kantelberg 
benoemd, en overleed in 
1745. Men heeft van hem, 
l.mo jtrchoeologia groeca, 
sive antiquitatum Groecia 
corpus absolutissimum, dit 
werk', gewoonlijk in het En-
gelsch, is te Oxford in het 
licht gegeven , en - heeft ten 
minste tot 1713, 13 uitga
ven gehad. De beste uitga
ven zijn van 1696, 2 dl.» 
in 8.VO, in het Latijn ; Tan 
leiden, 1702 in fol. van 
Fenètië, 1774, 2 dl.» in 
fol. en in GRONOVIOS ; — 2,o 
eene uitgave van den heili
gen CUJMENS van dlexan-
dri'ê met aanteekeningen, 

Oxford, 1736, 2 dl.» in 
fol. eene uitgave van LY-
COPHRON 17'02 , Godgeleer
de werken, Oxford', 1753 
3 dl.» in 8.vo 

* POTTER (ROBERT) , een 
anglikaansche godgeleerde, in 
1721 geboren, volbragt zijne 
studiën te Cambridge, aan 
het cóllegie van EHMANDEL> 
en werd er tot meester in 
de vrije kunsten bevorderd. 
Hij verkreeg in 1788, de pas
torij van Lowesleft, in het 
graafschap 'Suffolk, en werd 
later tot een canonicaat van 
Norwich benoemd. Het 
schijnt dat hij zich meer met' 
de letterkunde dan met de 
godgeleerdheid bezig hield; 
ten minste vindt men geen en
kel godgeleerd werk van hem 
aangehaald; maar hij maakte 
zich beroemd door de verdien^ 
sten zijner hertalingen. Hij 
heeft die van SOPHOCLES , van 
EüRiPiDEs.en van JESCHYI.0S 
in hetlSngelsch geleverd. Hij 
nam dé partij van den dichter 
GRAI, tegenJOHNSOKTop, en 
overleed den 9 Augustus 1804 
in het 83.ste jaar zijns on
derdoms. 

POÜCHARD (JULIANUS), werd 
in 1656 bij Domfrónt in iVe-
der-Normandijè geboren. Hij 
beoefende de wijsbegeerte, 
de geschiedenis, de oudheden, 
en was de Hebreeuwsche, 
3 
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Grïekscheen Latijnsche talen 
magtig. Hij werd in 1701, 
aan de akademie der opschrif
ten en schoone .letteren. Be
noemd, en verkreeg, in 17.04 
den'leerstoel van de Grieksche 
taal aan het koninklijke col-
legie. Hij overleed in het 
volgende jaar in den ouder
dom van. 49jaren. Men heeft 
Tan hem: 1.° Discours etc 
(Verhandeling over de oud
heid der Mgyptenaren), -— 
2,° eene andere over de vrij
heden van hel Romeinsche 
volk. Men vindt dezelve in 
de Gedenkschriften der aka
demie. Hij heeft in hand
schrift nagelaten eene Sis-
toire etc, (Algemeene Ge-
schiedenis van van af de 
schepping der wereld tot 
den dood van CLEOPATRA). 
Beter ware hier te zeggen 
tot aan de regering van Au-
GWSÏUS. . .„' 

PODÉFIER ( H E C T O R B E R N A R -

• DUS), in 1658 te Dijon gebo
ren, volgde de pleitzaal, en 
werd deken van het parle
ment zijner geboortestad. Hij 
stichtte bij zijn testamenten 
1736 gedrukt) de akademie. 
van Dijon, en vermaakte aan 
dezelve, de tot prijzen en 
oefeningen noodige fondsen. 
Hij overleed in 1752. 

POÜGATSCHEW — Zie PD-
GATSCHEW, 

) ü. 

* POÜGENS (MARIA KARB& 
JOZEF DE), lid van het insti-
tuut^ en van de voornaamste 
geleerde maatschappijen van 
Muropa, we/d "den 15 Au
gustus 1755 te Parijs gebo- . 
ren. Van kindsbeen af, 
gaf hij duidelijke blijken van 
hetgeen hij eens worden zou; 
terwijl hij door de bekwaam
ste meesters omringd was, 
maakte hij bewondèrenswaar̂  

* dige vorderingen , naar men 
zegt, schreef hij nog zeer jong 
zijnde, in het Hoogduitsch 
een Dichtstukje getiteld: Das , 
morgenroth{het morgenrood) 
naar GESNER gevolgd. Donr 
GREDZE en BACHEMER opge
voed , was hij weldra roet 
de teeken kunst bekend, en 
bij zijn verblijf te Motne, 

• werd hij, tot lid van de 
Italiaansche akademie van 
schilderkunst aangenomen? j 
daar hij tot de diplomatische \ 
loopbaan bestemd was, l'et j 
men hem in den ouderdom 
Van 20 jaren , met 'eene bij
zondere aanbeveling aan den 
kardinaal DE BERNIS,

 naar 

Italië vertrekken. Het was 
te Rome, 'm dat vaderland 
der wetenschappen en der 
kunsten, dat < PoüGEtïS vrij 
kon ademhalen ; hij verdiepte 
zich in de bibliotheken van 
het vatikaan, wijdde zich aan 
ongehoorde nasporingen toe, , 
klom zelfs totdehronnender J 
wetenschappen op , en legde 

de grondslagen van zijne f',<3" 
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sor etc. {Schat der oorspron
gen en taalkundig Bere
deneerd woordenboek, der 
Fr arische taal). Het was als-
toen dat hij, djie gewoonte 
van arbeidzaamheid aannam, 
waaraan hij standvastiglijk is 
getrouw gebleven. De zestien ' 
uren, -welke hij dagelijks in 
bezigheden doorbragt, waren 
verdeeld tusschen de beoefen 
ning der schoone letteren en 
der staatkunde, want de af
gevaardigde van Malta, dis 
den geest van PÖUGENS op 
prijs stelde, had de zorgen 
van zijn gezantschap,aan hem 
toevertrouwd. Tot hiertoe had 
de fortuin den smaak van 
POUGENS /schijnen te begun
stigen, maar zij had eenen 
zeer smartelijke» slag voor 
den man en vooral voorden 
geleerde voorbehouden. Nadat 
hij door de kinderziekte was 
aangetast, dobberde hij lan-

• gen tijd tusschen leven en 
dood, het venijn sloeg op 
zijne door het nachtwaken 
verzwakte oogen, en na een 

- langdurig lijden, verloor hij 
•'m gezigt geheel en al > hij 

had alstoen den ouderdom 
van 24 jaren bereikt. Hij leed 
dit ongeval met gelatenheid; 
en terwijl hij nu voor de 
wereld^ van geen nut meer 
was, besloot hij, slechts voor 
de wetenschap te leven, en 
hij legde zich met eenen on-
geloofelijken ijver op de stu-

N 

die toe, hij verzocht om'eene 
zending naar Engeland, tèn 
einde aldaar de wetenschap
pelijke nasporingen, waar
mede hij reeds aan het Brit-
lish-Museum begonnen was, 
voort te zetten; gedurende 
zijn verblijf aldaar, werd hij 
belast om de memorien, welke 
tot grondslag dienden van 
het handelverdrag van 1786, 
zamen te stellen. De omwen
teling barstte uit, en PO'UGENS, 
die 10,000 francs aan lijf-
renten op het groot-boek be
zat, en een prioorschap van 
13 a 14,000 fr. inkomsten 
te wachten had, verloor zijne 
geheele fortuin. Tot eene völ-
slagene behoefte vervallen, 
ondernam' hij , zonder deel
genoot, den boekhandel; hij 
had weldra een der eerste 
commissiehuizen voor den 
Parijschen boekhandel opge-
rigt, ert bevond zich aan 
het hoofd eener drukkerij , 
welke aan 50 of 60 vaders 
van huisgezinnen een bestaan 
opleverde; doeh de fortuin , 
had hem den laatsten slag 
nog niet toe^ebragt: binnen 
vijf dagen , leed hij door ver
scheidene bankeroeten , een ( 
verlies 120,000 fr. Zoo vele' 
tegenspoeden , sloegen zijne 
moedige ziel niet ter neder: 
door eene vreemde dame on
dersteund , en door dsn eer-*' 
sten consul geholpen , staakte 
hij geenen enkelen dag de 
4 
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orde zijner betalingen, en 
zijn crediet bleef ongeschon
den. Bij de vernieuwing der 
drukkers van Parijs werd 
hij niet benoemd, wijl hij 
geene poging had aangewend 

' zulks té worden. In het be
gin van 1805 , ging hij naar 
Bolland om met eene En-
gelsche vrouw, aan welkehij 
sinds lang gehecht was ge
weest , in den echt te tre
den. Nadat POUGENS alle han-

, delbetrekkingen had. neder-
gelegd, begaf hij zich naar 
het dal. van Fausebuin, bij 
Soissons, het was in deze 
afzondering dat hij zijnen 

^ Tresör etc. {Schatkamer der 
oorsprongen), voltooide. In 

i 1799, had het instituut hem 
* # onder het getal harer leden 
f ' opgenomen, het kapittel van 

de souvereine orde Van Je-
' ftoakm , magtigde hem om 

het kruis van Malta te dra-
. gen; de koning van Spanje 

. zond hem de orde van KAREI. 
I I I , verscheidene vorsten ver
eerden hem met hunne brief
wisseling. Be keizerin dou. 
ariere van Musland, verkoos 
hem tot haren letterkundigen 
correspondent, en de groot
hertog KoNSTxmm, schonk 
hem in deze hoedanigheid 
hetzelfde vertrouwen. Wan
neer men hem als letterkun
dige beoofdéelt, kan men 
«eggen dat men zelden een 
»mgzamer, gedweeër en voor-

: al aJgemeener talent zal aan- l 

treffen. Zijn stijl is zuiver eti 
bevallig, zijne denkbeelden j 
kiesch , en zijne uitdrukkin
gen wel gekozen. POUGENS , 
stelde in zijn. leven het zoo 
heerlijke en schoone verbond j 
voor van wetenschap én deugd. | 
Hij is den 19 December 1833 
in de schuilplaats', welkehij 
zich bij Soissons gekozen '\ 
had overleden. Men kent van j 
POUGENS : 1.0 Mécréations \ 
etc. (FPijsgeerigè en zede-
kundige verlustigingen), T-
verdun, 1784 , 4 dl.n in 
12.M0, (naamloos). — 2.° 
Essais etc. (Proeven over 
ver schillende natuur-, kruid' 
en bergstof 'kundige onder
werpen) , 1793 , in 8.v° — 
3.o Maximes etc. (Grond-
regelsenffedachten),iun81, , 
te Zonden , aan zijnen vriend ' 
GORANI , een Fransch burger 
geschreven, en in 1783, te j 
Parijs, in 8.v° gedrukt. — 
4.0 Vocabulaire etc. (Fer-
kort woordenboek van nïeu- ; 
we Fransche ontkennende 
voorvoegsels, in navolging 
der Latijnsche, Italiaan-
sche, Spaansche, Portuge- • 
sche, Hoogduitsche en En-
gelsche talen , met aanhalin-
gen uit de beste schrijvers, 
gevolgd van eene bibliogra
fische tafel der schrijvers! 
een voor redenaars en dich
ters nuttig werk), Parys>o

 s 

1794, 2 dl.* in 8.™ — 5* | 
foyage etc. (Reis naar j 
Meuw-Zuid-Wallis, naar 
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Êolany^Bay, enz.) door 
JOHN WHIIE ; door PÖÜGENS 
uit het Eogelscti vertaald , 
mét critische en wijsgéerige 
aanteekeningen , over de na
tuurlijke geschiedenis en de 
zeden , Parijs, 1795 , 2 dl.n 

in 8.vó _ 6.o Foyage etc. 
{Wij'sgeerige en schilder
achtige reis langs de oevers 
van den Mijn, enz.) door 
FOKSTER, door POÜGET uit 
het Hoogduitsch vertaald, 
met aanteekeningen , Pary's, 
1795, 2 dl.n.in 8.vo 7.° 
Hymne etc. {Lofzang aan de 
maan), Parijs, 1795, in 
4.to. _ 8.o Foyage etc. 
FFijsgeerige en schilder
achtige reis in Engeland en 
in Frankrijk), door FOR-
STKR, door POUGENS uit het 
Hoogduitsch vertaald, met 
aanteekeningen Parijs, 1796, 
in 8.vo, fig. _ 9>0 JüLJÉ 

etc. {JULIA of de rèligieuse 
van Nismes), tooneelstuk, 
Parijs, 1796, in 8.vo __• 
10.° JEssais etc. {Proeven 
over de Noordsche oudheden 
en de oude noordelijke talen) 
Parijs, 1799 in 8.vo J. 
H.° Boute etc. (Twijfeling, 
en gissing betrekkelijk de 
f orf*w

 NEHAIÉNNIA , in Zee-
landvereerd), Parijs, 1810 

Schatkamer der oorsprong 

f l\.m £?edeneerd t^l-
kundig Woordenboek vafi 
de Fransche taal) Parijs, 

N 5 

1819, gr. in 4.t° — 13.0 
Lés quatre etc. (De vier 
tijdperken), Parijs 'K 1819, 
in 18.m° 2.e uitgave, Parijs, 
1820 , in 18.*° ~ ' l 4 . o £etr 
tres etc. {Brieven van eenen 
Karthuizer in 1755 geschre
ven) ̂  Parijs, 1820 in 18.m°* 
en 1834 in 8.vo — 15.° 
ABEL etc. (ABEL , of de drie 
broeders)} — 16.° Contés 
etc. {Vertellingen van den, 
ouden kluizenaar uit het 
dal van'Fauxbuin) Parijs, 
1821, 3 dl.nïn 12.0—17.0 
Lettres, etc. (Brieven van 
SOSTHENES aan SOPHH) , 
Parijs, 1821 in 18.»o ,_-. 
18.o Archéologie etc. {Fran
sche Oudheidkunde of ver- -
kort Woordenboek van oude 
in onbruik gevallene woor
den), Parijs, 1821 — 1825, 
2 dl.» in 8.v° — 19.° JOCKO , 
een uit de onuitgegevene 
Brieven over het instinct 
der dieren ontleend ver
haal, Parijs, 1824 in 
12.° __. 2p.o Maximes etc. 
{Grondregels en gedachten), 
Parijs, 1825 in 18.mo _ 
21.o Lettres etc. {fFijsgee-
rigeBrieven aan Mevr ouwe 
* * * over verschillende ze
de- en letterkundige onder
werpen) , Parijs, 1826, in 
l2.mo 22.° Mberic etc. 
(Jlberich en Selnia of 
Waar blijft de tijd), Parijs, 
1827 in 18.°"» — 23,° Con-
tesetc. (Berijmde Fertellin-
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gen en gedichten; Parijs>, 
1828 in lS.nw PODGENS heeft 
eene Fransche Bibliotheek, 
een periodiek werk, in het 
licht gegeven. Hij heeft éeni-
ge aanteekeningen tot dè 
Revue encyclopédique gele
verd en hij is de uitgever 

:der oorspronkelijke Brieven 
van RODSSEAÜ aan Mevr, 
* * * (LOXEMBOURG) , aan de 
MALESHERBES en aan D'ALEM-
BERT, Parijs 8,e jaar in ^ . « ^ 

POüGET (FRANCISCDS Al-
MÈ), priester van het orato
rium, Xeeraar der Sof bonne 

\. en abt van -Chambon werd 
. den' 28 Augustus 1666 te 
Montpellier geboren. Hij 
•werd in 1692 tot kapellaan 
der parochie van den H. 
ROCHDS te Parijs benoemd, 
en het was in deze hoeda-
•nigheid dat hij deelhad aan 
de bekeering van den beroem
den LAFONTAÏNE, waarvan hij 
in eenen brief, door pater 
DESHOLLETS in hét licht gege
ven, een belangrijk en breed
voerig verslag leverde. Poü-
GET had met GOLBERT ,' bis
schop van Montpellier, die 
hém aap het hoofd van zijn 
seminarie plaatste, zijne proef
jaren ;voIbragt. Nadat hij met 
ijver de aan dezen post vér-
bondene bedieningen had 
waargenomen, overleed hij 
den 14 April 1723, in den 
ouderdom van 57 jaren- in 
het huis van «Saint-Magloiré 

te Parijs. Hij had in die 
stad openbare Conferentiën 
over de gewetenszaken ge
houden, en werd door den 
kardinaal DE NOAIM.ES tot 
Jid van de commissie geko
zen , welke belast was, om 
aan de hervorming der li-
thurgie van Parijs te werken. 
Zijn voornaamste wérk is het 
boek'bekend onder den naam 
van Cathechisme etc. {Ca
techismus van Montpellier), 
waarvan de meest gezochte 
uitgave die van Parijs in 
1702 in - ' 4> of 5 di>in 
12>°is . Dezelve is in 'het 
Italiaansch , in het Spaanscli 
en in.het Engelsch vertaald. 
PoüGET zelf had dit wprfc 
in hetLatijnovergebragt, en 

hij,wilde hetzelve met net 
geheel der teksten in "et 

licht geven , welke in het oor
spronkelijke Fransch slechts 
aangehaald zijn; de dood 
belette hem- dit voornemen 

• ten uitvoer,te brengen. "&' 
ter DESMOLLETS, zijn orde
broeder, voltooide dit wers» 
en gaf'hetzelve in 1725 ;W 
het licht, onder den titei 
van ImUtutionescathohctt' 
2 dl.» mio\, Leuven, l?7*.' 
en in 14 dl.» in 8.*° ƒ f 
bondig werk kan de P'aa" 
van eene volledige g°d!£ 
lëerdheid bekleeden. Er W" 
staan weinig voortbreng^ 
van dezen aard, waarin 
godsdienstige l e e r s t e l l i g 
da christelijke zedeleer» 

http://NoaiM.ES
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Sacramenten, de gebeden , 
• de plegtigheden en gebruiken 

der Kerk op eene duidelijker 
wijze en met eene sierlijker 
eenvoudigheid worden ont* 
wikkëld., Er komen echter 
eenige plaatsen in voor, welke 

-moeijelijkheden hebben op
geleverd, en welke in 1721 
het werk te Rome deden 
veroordeelen. De Schrijver 
haalt altijd ten bewijze van 
hetgene hij aanvoert, de ge
wijde boeken, de concilien 
en de kerkvaders aan ; maar 
men ontwaart" in eenige aan
halingen , niet slechts eene 
vooringenomenheid, Welke 
den partijgeest schijnt te 
ademen, maar daarenboven 
nog toepassingen , welke wei
nig met den letterlijken zin' 
strooken , hetwelk inlusschen 
in eenen catechismus een 
dringend vereischte is, CHA-
'BANCY , opvolger van COIBERT 
liet dezelve met vele verbe
teringen drukken , welke dat
gene wat naar de vooringe-
nomenheden des schrijvers 
zweemde, en de door de 
Kerk veroordeelde stellingen 
scheen te begunstigen, de
den verdwijnen, en het is 
•volgens deze uitgave dat 
men de lofspraken moet be-
oordeelen, welke de Catho-
lijken aan dit werk hebben 
toegezwaaid. Men heeft nog 
aan pater POÜGBT te danken : 
Instruction etc. (Christelij
ke onderrigting over deplig-

ten van de ridders van MaU 
tha), 1712, in 12.»b Hij 
was slechts de uitgever en 
herziener van dit werk. Hij; 
heeft ook •medegewerkt aan 
den Brevier van\ Narbojirie. 

* PoUIXLARD (JACÖBÜS GA-
BRlël.) s'acristijn Van de ko
ninklijke kapel der Tuülèriën 
den 8 October 1823 i te 
Parijs overleden, was in 
1571 te Aix in Provence 
geboren. In het eerst had 
hij smaak voor de schilder
kunst , vervolgens voor de 
beoefeningen der gedenkpen
ningen en oudheden in het 
algemeen, maar wijl hij og-
regt aan de Godsdienst ver
kleefd was, begaf hij zich 
in 1780, in de orde van den 
Berg Cqrmel, en werd op
zijn verzoek aan het gesticht 
van• Jtix verbonden. Nadat 
hij verscheidene jaren in deze 
schuilplaats had doorgebragt, 
verzocht hij aan zijne oversten 
de vergunning om de stad Ro
me tegaan bezoeken. Hij legde 
zich in deze stad toe op de be
oefening der gedenkpenningen 
en andere oude gedenkstuk
ken, de kerkelijke geschie* 
denisdör middeleeuwen werd 
het bijzonder voorwerp zij
ner werkzaamheden. POÜIL-
IABD was sacrisUjn van de 
kerk zijns kloosters, Saint 
Martin des Monts genaamd, 
toen de Fransche legerben
den 2?owebinnenruk ten. Deze 
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kerk werd ineen gasthuis 
voor de soldaten herschapen, 
en pater P0ÜIU.ARD werd de 
aalmoezenier deszelven. De 
kardinaal FESCH te Parijs 
gekomen ,< beriep hem der
waarts jen benoemde hem tot 
opzigter van een museum van 
schilderstukken, met welks 
rijkdom welligt nooit eene 
bijzondere verzameling heeft 
kunnen vergeleken worden, 
en van eene der beoefening 
der godsdienst toegewijde bi
bliotheek ; maar alvorens 
POÜILLARD dezen post kwam 
bekleeden , hield eene missie 
van eene andere orde hem 
in de nabuurschap van Lyon 
terug. De kardinaal FESCH 
had in Bugey een seminarie 
gesticht. Hij verzocht Pomt-
1ARD zich met de directie 
van dat gesticht te . willen 
belasten. Eerst later kwam 
hij te Parijs van zijnen 
post bezit nemen. In 1814, 
gaf de kardinaal TALLETRAÏID , 
groot-aalmoezenier geworden, 
hem den post van sacristijn 
van het kasteel der Tuille-
riën. POUIHARD heeft nage
laten 1.° vier deelen Brie
ven, bevattende teekeningen 
Van zijne hand volgens ver
heven beeldwerken, en ge
denkpenningen en Grieksche 
en Latijnsche opschriften met 
verklaringen: -—2.° Dis-
serlazione Sopra Variterio-
nta del bacïo dé1 Piedi de 
sommi pontefici, aUHntró-

duaione della croce sullet 
loro scarpe, Rome,- 1807. 
De sphrijver heeft in dit' 
werk even zoo veel kennis 
van de letterkundige bron
nen der middel-eeuwen ge* 
openbaard als hij ervaren
heid in datgene , wat de waar
dering' van de gedenkstuk
ken der kunst betreft * heeft 
aan de* dag gelegd. Er be
staan van hem in het En
cyclopedische magazijn van 
Mitraif, verscheidene Disser-
tatiën ," t e we te n : Over èen 
opschrift Ie Rome in den 
tuin van Santé Martirie 
del Monte gevonden (1806, 
deel * 1.): over het zegel 
van het geregishof van Pij-
on (1809 l.ste deel): over 
een tijdrekenkundig geschil' 
(1809 deel 5.): over eene 
oude Romeinsche munt (1809 
deel 6):. over een'Christen-
vaas van gebakken aarde 
ie Parijs gevonden {1810 
deel 4 ) : over eenen ge
denkpenning van Sirts en 
over de aan eene zijde holle 
gedenkpenningen (1815 dee 

4) : PoüïUARD heeft i« 
handschrift nagelaten eene 
Foyage etc. {Letterkundige 
reis in het binnenland^ 
Rome); een gedenkschrift 
over den staat der kuf' 
ten in Provence, ten Uja 

van koning RMNÉ eene 

Instruction etc. {Eenf,^ 
telijk onderrigt ten g^utZ 
der soldaten); eene / w ' 
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•etc. • (Verhandeling • over 
de geesielijke regten , van 
den groot-aalmoesenier van 
Frankrijk) enz. 

POUIUY (JOANMES SlMOü). 
— Zie LEVKSQÜE. 

•'*: POÜJOFtX (JOANNES B A P -
ÏISTA), een middelmatig en 
vruchtbare letterkundige in 
1762 geboren, te Saint 
Macaire in Guijenne, - en 
den 7 April 1821 ? te Pa
rijs overleden, hield zich 
gedurende zijn geheele leven 
met de letteren en kunsten 
bezig, Hij heeft nagelaten 
verscheidene zeer zwakke 
Blijspelen .„waarvan eenge-
deelte de critiek van detee» 
ken zaal der jaren, 1783, 
1784 en 1787 „bevat. Zijne 
overige stukken zijn VEcole 
etc, (Do school der geluks-
Mnderen), in drie bedrijven in 
prosa, 1787.--Z.° PHILIPPM 
etc. (PHILIPPUS óf de ge
varen der dronkenschap), 
IG een bedrijf in proza, 1794. 
— 3.» Zes modernes etc. 
(De hedendaagsche schrij
vers verrijkt), in drie be
drijven.en in verzen, 1798. 
—• 4.o V Jnticelibataire etc, 
(De hater van den ongehuw
den staat of de huwelijken), 
in drie bedrijven en in ver
zen, 1803. *- 5.o Zangen, 
blijspelen, te weten : Les 
nomé etc, (De ondergescho
ven namen), in twee bedrij

ven, 1799. — 6.o Ze voisi-
nage etc, (Dènabüurschap), 
1800. — 7.o XJné matinee 
etc. (Een morgen van POL* 
TAIRÉ) , elementair werken 
én andere. — 8.° Ze livre 
elc, (ffet boek vóór de jon
gelingsjaren of vermakelijk 
onderwijs over de natuur
lijke historie), 1800, 1801 
— 1803 , 4 deelen in 8.YO 
— 9.0 paris a la fin etc» 
(Parijs t óp het einde der' 
J8,e eeuw of geschied- en, 
zedekundige schets der ge
denkstukken en 'bouwvallen 
dezer hoofdstad, van den 
staat dpr wetenschappen, 
kunsten en nijverheid in dat 
tijdvak, alsmede over de 
aederi en de belagchelijkhe-
den harer inwoners), 1800., 
in 8.vo; 1801, in 8.vo vol
gens de eerste uitgave' in het 
Hbogduitsch vertaald, Zeip-
zig, een deelin8.vo--lb.o 
Promenade elc. (Wande
ling in den plantèntuin, in 
de diergaarde en in de ga
lerijen van het museum der 
natuurlijke historie), 1804, 
een deel in 12.™0 —• 11.» 
Le naturaliste etc. (De na
tuurkundige van de jonge
lingschap , hetwelk ten ver
volge dient op het boek voor 
de jongelingschap), 1'805, 
in 8.̂ o in het poolsch ver
taald. —' 12.o Lecons etc. 
(Natuurkundige lessen aan 
depolytechnieke school, over 
de algemeene eigenschappen 
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der Ugchamen), 1805, in 
8,TO __ 13.° La botanique 
etc. (De kruidhmde voor 
jonge lieden), 1810, 2 dl.» 
'i'd 8.vo _ l 4 . o Promenade 
etc* (handeling over de 
bloemmarkt of de kruidkun
de voor het tweede tijdvak 
des nienschelijken levens), 
1811 > iii 12.™°—15,° PJs-
trologue etc. (De slerrekun-
dige van Parijs, of dé nieu
we MATTiirs LJENSBERG), 
voor dejaren 1812 , 13 ,14 , 
1 5 , 16 en 17. Het laatste 
bevat een klein Blijspel, 
getiteld '.Monsieur IE PLJT, 
De zes deelen "van PoüJOütx, 
hebben op̂  den titel déze let
ters A , B , C , D , die van 
den voortzetter V, X , Y , 
Z, — 16.» Mineralogie éte. 
(Bergstof kunde voor, den be
schaafden stand) ,1813 , in 
8 . V Ó . _ i7/> Lovis XFI 

, etc. (LóBEïrijK XFI door 
zich zelven geschetst, of 
briefwisseling 'en andere ge
schriften van dezen vorst), 
voorafgegaan door' eene le
vensschets van dien vorst met 
geschiedkundige Janteeke-
ningén, over de briefwisse
ling, "1817, in 8.v° Deze 
briefwisseling is geheel on
geloofwaardig , niaar ten tij
de dat, POUJOUI-X dezelve in 
het licht gaf, geloofde hij 
er té goeder trouw aan. (BEÜ-
CHOX j heeft, hierover eenige 
bijzonderheden i geleverd ,- in 
zijn Journal de la Libraine 

1818, biz.-350-en 400 en 
1819, blz. 813). Deze on
vermoeide schrijver is de uit
gever geweest van de Mai-
tre etc. (Italiaansche mees-
ter van F EN E RON i), ge
volgd door een Beknopt 
Fransch-ltaliaansch woor* 
denboek, (met DurpN) 1803, 
in 8,v° van de Oeuvres etc, 
(ffitgeleüen werken van Pi-
RON), met eene geschiedkun
dige aanteekening, betrek- v 
keiijk het leven en de ge
schriften van dezen schrij
ver , 1806 , 3 dl.» in 8.Y°; 
vari de eerste. uitgave der 
dicht- en letter kundige wen> 
gelingen door FlORlAN, een 

.nagelaten werk, 1806, in 

18.m0', van de eerste uit' 
gave der jeugd van FLORI" 
AN, of de gedenkschriften 
va?i.eenen jongen Spanjaard, 
1807, in 18.mo|Po0joDl.X, 
heeft daarenboven gewerkt 
aan het Journal etc. (Dag
blad van de Fransche en 
vreemde letterkunde), Twee-
bruggen, aan de Encyclo
pédie voor dames, voorde, 
sterre-, '/natuur- en schei* 
kunde , de natuurlijke hts" 
torie der delfstoffen , de tnu-
zijk, aan het Journal de 
Paris, aan de Gazette de. 
France, aan Iret Journal 
de f Umpire,, aan de Bio" 
graphie etc." (Jtgeméene le
vensbeschrijving) , va0,, "j" 
CHAÜD, aan welke hij d e 

artikels der Troubadours en 
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die van ClMAROSA en G'fi'B-
TRY geleverd heeft. Porj Joui,x 
bezat vele leunde en eenen 
zeer sierlijken stijl, maar het 
groótei aantal zijner' werken 
heeft dikwijls derzelvèr bij-
Val benadeeld. Hij schreef 
even als de beroemde Cr-
BIÈRES DE PAIMÈZÉAUX , met 
eene bewonderenswaardige 
gemakkelijkheid , hetwelk ze
kerlijk niet de voornaamste 
verdienste uitmaakt van ee
nen schrijver, dienaar roem 
streeft. Yoor het overige be
schouwde men POUJOOXX, 
als een regUchaperi man , die 
vreemd aan de staatkunde 
•was; en zich enkel met zij'-
ne uitgevers-' en' zijne .voort
brengselen hezig hield. 

POÜIAIH". — , Zie POMXAIIÏ 
en SAINTFOIX. 

* FOULARD (THOMAS JÜS-
ÏÜS) , ondbisschop van iSd-
tine èt ZozVey den 1 Sep
tember 1754, te Dieppe 
geboren, kwam in 1772,,' 
te Parijs en begaf zich in 
het Seminarie der drie-en? 
dertigen. Nadat hij vervol 
gens in het diocees van Lu 
•sieux tot pastoor was be
noemd, legde hij zich echter 
1e Parijs op de kansel — 
welsprekendheid toe.JIij deed. 
in 1.791, met eenige leden 
van de geestelijkheid van 
Saint-JRock den van de gees
telijken gevorderden eed. Na

dat hij tot bisschoppelijk 
vicaris van Ome Was be
noemd, toonde hij der om
wenteling niet ongenegen te 
zijn; hetgeen doet vooron
derstellen dat, even bh-lrjtmi-
de ia Méligion van 28 
Maart 1833, erover denkt, 
PODLARD door eerie naams-
verwarrjng dezelfde is als 

. SOÜLLARD , mede bisschop
pelijk vicaris van Ome, en 
dié , volgens de proces-verba
len der conventie , op den'27" 
Brumaire 2.e jaar zijne af
zwering had gedaan* Bij 
zijne terugkomst uit Parijs, 
na het schrikbewind, bleef 
PöULARrj aan de constituti-
'onnelekerk verbonden, werd 
pastoor tan Jubervtlliers bij 
Parijs, én was bij het con
cilie van 1797, als afge-
vaardigde van Opper Marnè 
tegenwoordig, In 1800 ver
scheen ér een adres van 
verscheidene constitutionnele 
pastoors van het diocees van 
Parijs, aan dé overige" con
stitutionnele, pastoors, kapel- ' 
laans en priesters van Frank
rijk, hetwelk slechts eene 
uitvaring tegen die pries
ters was, welke geweigerd-
hadden den eed af te leggen. 
PÓÜLAKD onderteekende het
zelve. Op het tijdstip dat 
het concordaat zou gesloten 
worden, werd P@OI.AKD tot 
bisschop van Satne et Loire 
verheven ; hij werd den 14 
Junjj , 1800 gewijd , begaf 

mailto:P@oi.akd
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zich vervolgens naar Chalons 
en hield er eene kerkverga
dering. De nieuwe bisschop 
die het concilie van 1801 
bijwoonde , nam zijn- ontslag 
toen zulks aan de bisschop
pen zijner partij werd voor
geschreven, en verkreeg de 
jaarwedde, welke hun allen 
toegekend werd. Sedert dien 
tijd leefde hij te Parijs in 
de afzondering, en men 
hoorde van hem noch onder 
het keizerlijk bestuur, noch 
onder de restauratie spreken. 
Kort voor de" omwenteling 
van 1830, gaf hij een klein 
geschrift in het licht, ten 
titel voerende. Moyen etc. 
Middel om de Frans"che 
geestelijkheid te nationa
liseren) , .— Zie over dit 
werk VAmi de la Réligion, 
deel 66 n.° 10 en 131. Om-

. trent dezen zelfden tijd, leen
de PocLART, zijne bisschop
pelijke bediening tot de on-
geregeldste en strafwaard ig-
ste daden ; zoo bij voorbeeld, 
diende hij aan verscheidene 
jonge lieden, zonder onder
zoek, zonder voorbereiding, 

: zónder dispensatie al de hei
lige wijdingen toe. Hij wijd
de er twee *voor de omwen
teling van Julij en drie in 
1831; de laatste plegtigheid 
had plaats in de kapel van 
Chatel, en de heer AÜZOÜ, 
bevond zich onder het getal 
der wijdelingen. POÜÜARD is 
den 9 Maart 1833 overle

den , terwijl hij in zijne 
oude grondbeginselen bleef 
volharden, en de bediening 
van den pastoor zijner pa
rochie , die zich twee ma
len bij hem aanmeldde van 
de hand wees. Zijn lijk werd 
dadelijk ter aarde besteld, 
zonder" gebed , en zonder iets 
hetwelk de geestelijke waar
digheid kon aanduiden waar
mede hij bekleed was geweest. 
De Biographie etc. {levens? 
beschrijving der levenden), 
schrijft hem; Godsdienstige 
JEphemeriden 'toe, ten dien
ste der kerkelijke geschie
denis van het einde der 
J8.e tot het begin der J9.' 
eeuw; alsmede een werk 
getiteld: Sur Vêtat etc. {Over 
den tegenwoordigen slaat 
der Godsdienst in Frank
rijk.), 

V PoüM-Altr of PO0UIN 
DU PARC (AJJGÜSTIJJÜS MA
RIA) , een regtsgeleerde, broe
der van den letterkondigen 
PoüLtAiN DE SAINT I W (Zie 
SAINT Foi'xj in 1701 ^«f' 
nes geboren , wijdde zien der 
pleitzaal toe , even gelijk zijn 
vader POÜLLAIN DE BÉUlR o® 
schrijver, eenër beknopte ver-

•' taling van het Commentariu^ 
van Jrgentrè over &eiiftrl'ü 
regtvanJBretagne. Nadat nj 
zich voor de'balie'had ondw 
scheiden verscheen hij er n 
meer dan in processen ^^ 
het grootste gewigt, "Ö ,eo 
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Eicti toe op het openbaar 
onderwijs en op de redactie 
zijner werken welke zeer ge
zocht werden. POUIXAIN Dü 
PARC was een der in de we
tenschap des regts meest er
varen mannen , en bezat de 
groote verdienste om dé wet
ten van Bretagne beter op 
te helderen dan zijne voor
gangers zulks gedaan hadden. 
Hij was de mededinger van 
den beroemden POIHIEU, 
dien hij ten minste als hoog* 
leéraar evenaarde ,. ofschoon 
hij als schrijver voor hem 
moest onderdoen. Hij over
leed, in 1782 in zijne geboor
te stad.Men heeft van hém: 

. 1,° Cómmentaires etc, (Cóm* 
mentariën over delandsreg-
ten van Bretagne) 1745 , 3 
dl.n' in 4. t0 'Dezelve zijn 
meer; bekend onder den naam 
van Grande etc. (Groot-
Landsregt) om dezelve te 
onderscheiden van het vol
gende werk deszelfden schrij
vers; — 2.o La Couiume 
etc. (Set lands-regt van 
Bretagne en de verklaring 
deszelven in zijne natuurlij
ke orde,) 1752; — 3.« Ob-
sèrvations etc. (Janteeke-
mngen dp de werken van 
PERCBAMBAÜLT LMLABI-
GOTIÈRE,) 1776, in 12,m° 
—4.0 Principes etc. (Grond
regels van het Fransche-regt 
volgens, de grondstellingen 
van Bretagne) I2dl.» in 12^0 

XX. DERL, 

* POüUAIN DE GBANDPRET 
(JOZEF CLEMENS) , een afge
vaardigde bij de conventie , 
werd den 23 December 1744 
te Lignevüh bij Mirecourt 
geboren, en had een zeer zwak 
gestel, hetwelk zijne ouders 
noodzaakte, hem niet dan 
zeer laat te laten studeren. 
Eerst in den ouderdom van 
9 jaren begon hij te lezen 
en te schrijven , verkreeg zij
ne eerste kennis der Latijn-
sche taal in het ouderlijke 
huis, en volbragt op eene 
roemvolle wijze zijne dassen 
b*rj de Jesuiten van Pont'a-
Mousson. Door zijnen vader 
bestemd om hem in den post 
van houtvester, welken deze 
bekleedde op te volgen, bezat 
hij reeds eenige tot dezen 
staat noodige kennissen , toen 
hij in den ouderdom van 17 
jaren zijnen vader verloor. 
Van > toen af legde hij zich 
op de regten toe en oefende 
het eerst te Mirecourt het 
beroep van advocaat uit. Hij 
werd in 1770 met dè bedie
ning van pleitbezorger des 
konihgs bij hetzelfde baljuw
schap aangesteld, in het vol
gende jaar verkreeg hij den 
post van schout van Ligne-
viÜe, en bekleedde dezen 
post tot in het begin der om
wenteling. Hij omhelsde de 
partij des volks en werd met 
het in schrift stellen der klag
en van het baljuwschap 
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Neufchdleau belast; de afge
vaardigden van Lotharingen 
belastten hem ook met het 
ontwerpen der Tragen van 
den burgerstand der geheele 

, provincie. Bij de eerste za-
menstelling der volksbesluren, 
werd hij tot procureur-gene
raal syndicus van het depar
tement A&tVoges verkozen , 
en hij bestuurde dit gewest 
in de zoo' netelige omstan
digheden , waarin men zich 
bevond , met eene bekwame 
mengeling van gematigdheid 
en patriottismus, welke hem 
d> achting en het vertrouwen 
der beide partijen verwierf. 
'Hij zat in de kies-vergaderin-
gen van 1791 en 1792voor, 
en werd in deze laatste tot 
afgevaardigde bij de conventie 
benoemd. Daarbij door het lot 

' aangewezen was, om een dier 
commissarissen te zijn, wel
ke belast yaren aanXoDEwuK 
XVI de in de ijzeren kast der 
.jTaz7/«ne«gevondene stukken 
mede te deelen, welke men-
beweerde te aijnen laste te 
zijn , opdat hij er op zoude 
kunnen antwoorden, legde 

' hij voor dezen =ongêlukkigen 
vorst bewijzen van toegene
genheid aan den dag, welke 
aan DKÖÜET en aan LEGEN-
DRE mishaagden; en die een 
besluit uitlokten, dat hem 
voortaan geenémededeelihgen 
meer zouden gedaan worden. 
In het proces des konings 
Verzette hij er zich eerst te

gen dat de conventie dezen 
vorst zou vonnissen , hij ver
klaarde zich vervolgens voor 
de bekrachtiging des volks, 
jntusschen stemde . hij voor 
den dood, maar mét de uit
drukkelijke voorbehouding 
van de van zijne stem onaf
scheidbare uitstelling, waar
door hij onder de minder
heid , dal is, onder diegenen 
begrepen werd , die voor de 
verbanning of opsluiting ge
stemd hadden. .Na deafkon- . 
diging der constitutie, gin& 
hij in den raad der onden 
over, waarin hij zich voor 
de partij van het directorium 
en * tegen . die van •Clwy 
verklaarde, welke de oppo
sitie uitmaakte. Hij werd. 
achtereenvolgend tot secreta
ris en president van uWe 

vergadering verkozen, ei »et 

aich dikwerf van het spreek
gestoelte hooren. Dóór «et 
lot uitgevallen, werd hrj in 

den raad der vijfhonderden 
herkozen, en nam een werk
dadig deel aan de maatrege
len van' den lSFructidor. 
PorjUAIN, zat den 21. f*' 
gUstus 1798 voor, e».1 1?" 
zich' ift dit jaar en w n 

volgende veel met flnanoi^ 
Je onderwerpen bezig» 
trouw aan den eed ,' •ffC „ 

,be-
hij* aan de constitutie 
het jaar 3 had afgelegd,uo 

gunstigde hij de overvreld 
gingen van JBONAPAEI* «J 
den 18 Fructidor fl^1» 
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wijl men zijne gehechtheid 
aan de bestaande wetten ken
de , werd hij eerst onder de 
afgevaardigden begrepen , die 
tot de ballingschap waren 
veroordeeld, maar later be» 

. stemd, om op de eilanden 
van het Ckarente - departer 
ment afgezonderd te leven, 
Om zich aan de eerste ver
volgingen te onttrekken-, had 
hij eene schuilplaats bijMoNT-
GotFiER aangenomen; maar hij 
verkreeg weldra de vrijheid 
om zich naar zijn landgoed 
Grandprey te begeven , al
waar hij zich met landbouw
kundige proeven bezig hieldy 
en voornamelijk methetaan-
kweeken van het klavergras', 
hetwelk hij io zijn departe
ment heeft ingevoerd, en 
waarvoor hij van de maat
schappij van aanmoediging 
eenen gedenkpennig bekwam. 
In 1800 werd hij. tot pre
sident van de burgerlijke 
regtbank van Neufchatéau 
benoemd en in 1811 naar 
Trier gezonden', om in een 
der kamers van het konink
lijke hof voor te zitten. Het 
verdrag van Parijs, van den 
30 Maart 1814,'noodzaakte 
bem naar zijne haardstede 
terug te keeren. Gedurende 
de honderd dagen werd hij 
tot afgevaardigde benoemd, 
en bij dé tweede restauratie 
werd hij , ofschoon zijne stem 
in het proces van LODEWJJK 

O 

XVI, onder de minderheid 
was geteld; in de wet t«-
gen de koningsmöorders be
grepen , en genoodzaakt zich 
naar Trier te begeven ; maar 
de koning, van deze om 
standigheid onderrigt, mag-
tigde hem, door een bevel
schrift van ISFebruarij 1818, 
om in Frankrijk terug te 
keeren. Sedert dien tijd hield 
POüIXABT DE G R A N D F R E V , 

zich enkel met den landbouw 
bezig en overleed, den 6 Fe-
bruarij 1826, op zijn; land
goed bij NeufchdtêuuJ 

PoüLtAiN. — Zie BARRE 

POJDLÜX en SAINT F O K . 

* POÜEIE (de abt LODE-
WIJK DE) , éen redenaar en 
beroemde predikant des ko-
nings, vicaris-generaal van 
het diocees van Zao», we
reldlijk abt van Moiré Dame 
van Nogent, werd den 10 
Februarij 1703 te Jvignon 
uit eene adellijke en in den 
tabbaard beroemde familie 
geboren. Zijne ouders be
stemden hem tot deze loop
baan. Hij volgde eerst zijnen 
smaak voor de dichtkunde, 
en behaalde twee achtereen
volgende jaren den prijs in 
'de Wo«m«p*ïe»va» Toulouse, 
maar iradat hij den geeste
lijken staal omhelsd had, 
verzaakte hij dezen smaak 

| aijner eerste jeugd, m hjj 
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hield ziöh etikel bezig met 
de beoefening.der redeneer-
kunsten dergoddelijke schrif
ten. Hij droeg in den be
ginne in zijne geboortestad 
eenige Lofreden voor,' welke 
een waar talent aankondig
den, begaf zich naar Parijs 
om «hetzelve meer te ont
wikkelen en reeds bij zijne 
eerste proeve deed, hij zich 
in deze hoofdstad onder
scheiden. Zijn roem nam 
van dag tot dag, toe, en de 
koning stond hem eene jaar
wedde van 1000 livres toe; 
nadat hij in 1748 , in de 
tegenwoordigheid van de le
den der «Fransche akademie, 
de Lofrede van den heili
gen LODEWIJK had uitgespro
ken, zond dit ligchaam.de 
zoov regtmatige waardeerder, 
der Verdienste, den heer DE 
BOZE, naarden pudbisschóp. 
van Mirepoix, die toenmaals 
de vergeving der-beneficiën 
had, ten einde vari den ko
ning /«ene abdij voor den 
redenaar te Verkrijgen , welke 
hem onverwijld werd toege
staan. Hij werd wereldlijk, 
abt van O. L. T. van 
Wbgént van dit tijdstip af 
hield hij niet op te predi
ken, of te Parys of aan 
het hofv, en altijd met den
zelfden -bijval tot in 17-7Ö, 
Daar hij naar zijne fanmilie 

•terug wilde keeren , verliet 
hp de hoofdstad, en nam L 
Vóór zijn vertrek in zijne II 

Leerrede over de -Christe* 
lij hé waakzaamheid zulk 
een -trpffend'- afscheid van 
zijne toehoorders, dat allen 
er door bewogen Werden, 
en -dat, velen der aanwezigen 
naar hem toegingen, om 
hem hun leedwezen te ken
nen te göven dat hg hun 

ging verlaten, daarbij po* 
gingen in het werk stellen
de , 'om hem van -zijn geno
men besluit af te brengen 
'»• Helaas!" zeide hij hun in 
genoemde afscheidsrede,» he
laas, mijne dierbare broe* 
ders, gedurende de 35 jaren, 
welke wij in deze hoofdstad 
hét woord Gods verkondigd 
hebben, hebben wij -niet 
opgehouden .u alle ongelij
ken aan te kondigen. Als 
een waakzame wachter, hen-
ben wij van de hoogte des 
be.rgs 'waarop wij g0?'3^1! 
waren, op den oogenbliK 
waarop ' het vervloekte oa' 
bylon zijn vergift bereidde, 
noodkreten aangeheven^ •• 
wij riepen u toe: ö°u

 ? 
o p . . . . ! Wat gaat gij doe»-
Terre van uwe lippen tiK» 
vergiftigden beker. •••',,../. 
drinkt den dopd.' wat blij 
ons dan over u te ™°rsPe„* 
len , terwijl wij vanden berg 
afkomen? Wij aeggen n» 

,al zuchtende: de' / W 
des iïewels! Welt •«"-

d e e l . . . . . r ^ ü d e Z e l a ^ 
woorden, waren aj "J 
toehoorders zoo ontsteld, 
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Eij zelf er over bewogen 
•werd. Hij begaf zich in 1770 
naar zijne geboorteplaats, wel
ke hij niet heeft opgehou
den ,door de -oefening aller 
Christelijke deugden te stich
ten , tot den 8 November 
1781 , wanneer hij over
leed. Zijne familie heeft te • 
zijner eer in de kerk van 
Wotre Dame, waarin- hij met 
de asch zijner voorouders 
rust, eene gedenkzuil opge-
rigt, welke door de wanda
len der omwenteling ver
nield werd. De arit POTJLI.E 
had zijne redevoeringen nooit 
geschreven , het was in 1776, 
dat deze eerwaardige pries
ter, aan de beden yan zij
nen heef, vicaris-generaal te 
Saint Malo , gehoor geven
de , toestemde hem elf zijner 
Leerreden te dicteren, wel
ke hij gedurende 40 jaren 
in zijn geheugen bewaard 
had: dezelve 'Verschenen in 
1778, 2 dl.n in 12.™> te 
Parijs in het licht;, werden 
iii 1781 in dezelfde stad 
.herdrukt en, in» 1818, te 
Lyon, Deze leerreden ver-
radeneene groote kennis der 
heilige schrift, eene uitge
breide geleerdheid, en zijn 
ÏD eenen. sierlijken, somtijds' 
krachtvollen en dikwijls ver-
hevenen stijl geschreven, en 
vol trotsche beelden eh edele 
gedachten. De vrijheer van 
Sainte Croix heeft zijne ' 

0 

Lofrede geschreven, Avi-
gnon 1783, in 8.v° LA. HAB-
PE , DE CHATEAUBRIAND, FON-
XANES spreken er pok met 
onderscheiding over; het dag
blad de Minerva alsook 

- f Encyclopedie moderneheb • 
ben over hein als over eenen 
uitmuntenden redenaar ge
sproken.. 

.* PouLüE (de abt- LODE-
wrxK DE) , neef van den voor
gaande , werd den 10 Mei 
1743 te Jlvignon geboren. 
Zijn'vader , JOZEF DE POÜXI.E , 
was deken van de hooge-
regtbank der Hola van Avi-
gnon en mede heer van F^é-
ras en Saint Didier. Nadat 
LQDEWWK D Kt POULLE in den 
ouderdom van 24 jaren tot 
priester gewijd was, werd 
hij bijna, terzelfder tijd door 
den Paus met toestemming 
des konings van Frankrijk, 
tot proost van de hoofdkerk 
van Orange benoemd, ter
wijl de, bisschop van Saint 
Malo, oom van den abt 
LöDEWWK, hem brieven van 
groot-vicaris dier stad zond, 
en op de vraag van dien-
zelfden prelaat, stond ko
ning LODEWIJK XVI, ÏO 
1781 hem eene jaarwedde 
van 3000 livres toe; eemge 
jaren later, vertrouwde MA
DAME hem den post van aal
moezenier toe, in de kapel 

. waarvan hij groot-vicaris was 
3 
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geweest, In 1789, en bijl 
het begin der Fransche om
wenteling , werd hij door 
het prinsdom Orange tot 
plaatsvervangend afgevaar
digde bij èe algemeene sta
ten verkozen. Hij verving 
dadelijk bij dezelve den bis
schop van dit diocees, die 
zijn ambt had nedergeiegd , 
en in deze vergadering ver
dedigde hij met even zoo 
veel ijver als moed: de reg-
ten der Godsdienst en die 
des troons. Nadat de bis
schop van Orange overleden 
Was, benoemde Paus Pïus VI 
hem, om dit diocees gedu-
'tendehet openstaan desstoels, 
te besturen 5 maar de steeds 
toenemende onlusten der om-

. wenteling noodzaakten den 
abt LODEWIJK DE POULIE 

i Frankrijk te verlaten. Nadat 
hij zich naar Italië had be
geven, werd hij met onder
scheiding door MESDAMES , 
dochters van LODEWIJK XV, 
1e Bonte en door LODEWIJK 
XVIII te Ferona onthaald* 
Tijdens, de restauratie in 
Frankrijk teruggekeerd , 
werd hij tot ridder van Mal-* 
ta , tot vicaris-generaal van 
Saint Flours en later van 
Avignon benoemd ,_ en hij 
had zonder twijfel een bisdom 

• bekomen, zijner talenten en 
zijner deugden waardig, in
dien zijn gevorderde ouder
dom, zijne ligchaamsgebre-
ken en eene stuiptrekkende 

Ü . • " • - ' ' I 

: ' • • • • ' : • , ! 

beving in de handen, heé . 
iaiei: belet hadden de bedie- r 
ningen van*dezen gewigtigen 
post te vervullen. Intusschen ; 
benoemde de koning hem 
den 10 Octoberl824 tot 
kanonik-lionorair van het 
koninklijke kapittel van den 

* heiligen. DIONTSIOS ; maar hij 
had slechts weinige dagen % 
genot van deze eeiv * a a t 

hij overleed den 23 Noveni- , 
ber van hetzelfde jaar in j 
den ouderdom van 81 ja- ! 
ren. — Men moet hem niet 
verwarren met zekeren CflRt-
SOSTOMUS POULE , een afval
ligen monnik in de Biogra- \ 
phie etc. (Zevensbeschrijving \ 
der tijdgenooten) aangehaald, j 
en wiens strafwaardig ge" '• 
drag en valsche grondbegin- , 
selen, geheel en al in strijd j 
staart met die van den i 
achtenswaardigen abt, waar- ,* 
van wij hier spreken. 

..•••* POUIXETIER DE U SAIXE ^ 
(FRANCISCÜS PAÜLÜS -XTOU)» 
geneesheer,.den 30 Septem-
ber 1710 te lyon geboren, 
was de zoon van den inten
dant der generaliteit of pen* 
ningkamer dier stad. »8 
Werd in den naam der ƒ*> 
Lyon ten doop gehouden, 
waarom hij ook derzelver 
naam droeg. Naar i W 
gezonden om er zijne regts- , 
geleerde studie te volbreng6» 
legde hij zich aldaar op «• 
der geneeskunde toe, »J 
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leerde de kunst om met wel
dadige inzigten te genezen en 
de eerzuchtige bedoelingen 
met welke zijne familie hein 
regtsgeleerde wilde doen wor
den, konden hem weinig be
koren. » Neen zeide hij, ik 
heb de pligten, welke ik 
boven mijne krachten echt, 
niet genoeg overwogen, en 
ik heb niet lang genoeg ge
leefd om het voor den,goe
den uitslag zoo noodzakelijke 
vertrouwen inteboezemen," 
Hij nam intusschen uit ach
ting voor de oorzaken van 
zijn bestaan den post aan van 
rekwest-meester, maar hij 
beoefende té gelijker tijd de 
geneeskunde en enkel ten 
voordeele der armen. Hij 
stichtte in de voorsteden van 
Parijs drie gasthuizen, waar.-
in de ongelukkiger» opgeno
men en te zijnen koste door 
de bekwaamste, geneesheeren 
en heelmeesters behandeld 
werden, ónder welke hij de 
natuur en.versohillende wen
dingen der ziekte leerde ken
nen. Daar- hij de boezem
vriend van MACQÜER was, 
deelde hij in zijne werkzaam
heden en leverde hem ver
scheidene artikels voor zijne 
üictipnnaire etc. (Scheikun
dig Woordenboek). Daar 
hij zich enkel bezig hield met 
wel te doen , kende hij geene 
andere verpozingen dan de 
«wijk , en hij vervaardigde 

den' zang voor verscheidene 
stukken der opera's van ME-
TASTASIÜS. Deze vfeldadigë 
man, met een; zwak gestel 
geboren, bezweek onder zulk 
eenen onafgebroken arbeid in 
de maand Maart 1788 van 
alle vrienden der wetenschap
pen en der mènschheid ba-" 
treurd. Hij 'heeft eene goede 
vertaling der Pharmacopèe 
etc. [Pfiarmacopéa van het-
koninklijke collegie der ge
neesheeren • van ionden), 
nagelaten, naar de, tweede 
uitgave van PEHBERTON ge
volgd, Parijs, 1761 —1771 
2 dl«n in 4*° YICQ D' AZTR 
heeft de lofrede van Pout-
LEÏIER geschreven. 

.? POÜXTIER D'ELMOITE 
(FRANCISCÜS-MARTINÜS) , een 
krijgsman , religieus, wetge-:* 
ver en schrijver, den 1 De
cember 1753 te MontreuÜ 
sur Mer uit eene achting-' 
waardige en in dat ge
west welgeziene familie 
geboren, liet zijne studiën 
varen, om de loopbaan der 
wapens in te treden, en 
diende eerst in het paleis 
des konings, later in het re
giment, van Vlaanderen, al
waar hij in 1770 tweede 
luitenant was. Twee jaren 
daarna zag hij van den mili
tairen stand af, hij was ach
tereenvolgend onderwijzer in 

I de Fransche letterkunde en 
0 4 
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schrijver bij het regtsgebied 
der büreaux van Parijs ; 
maar nadat hij zich van de i 
tegen-handteekening van den j 
intendant had bediend om 
geschreven berigten jn' om
loop te brengen, verloor 
hij zijnen post. Toen kwam 
hij op het-tooneel van de 

? kweekelingen" der opera , en 
speelde er de rollen van 
JEANNOT, Nadittooneel ver
laten te hebben, omhelsde 
hij het kloosterleven bij de 
Benedictijnen, maar hij ont
ging , zegt men s de priester
wijding niet; hij bepaalde 
zich het orde-kleed te dra
gen en werd 'hooglee'raar 
aan het collegie van CW-. 
piègne. Bij het begin der 
omwenteling trok hij zich 
met ijver de zaak derzélve 
aan, nam de wapens weder 
op, begaf zich als vrijwilli
ger in dienst, en werd ba-
taillon chef. Kort daarna 
werd hij door het Noorder 
departement, als afgevaardig
de bij de nationale Conven
tie verkozen, en hij stemde 
er voor den dood des konings 
en voor de uitvoering des 
ronnjs binnen de 24 uren. 
Op den 9 thermidor, ver
klaarde hij zich tegen Bo-
BBSPIKRRE, en randde zijnen 
landgenoot XEBON en de Ja-
cobijnen met zoovele hevig-
Jeid a a n , als of hij nooit in 
ö»nne gelederen had gestaan. 
w a d a t hij in eene missie 

'naar het Zuiden was gebon
den j toonde hij de verklaar
de vijand der Terroristen te 
zijn., maar toen hij zich na 
den 13 vendemiaire naar het 
Dep*. Opper7Loire had be
geven ,- vervolgde hij gestren-
gelijk de konings-gezinden. 
Na den afloop der zitting, 
ging JPOUWIER in de verga
dering der Ouden over, en 
leende zijne pen in een Dag
blad, hetwelk hij onder den 
titel van Ami'desloisïa 
het licht gaf/ ter verdediging 
der belangen van. het Direc
torium , hij voer in hetzelve 
ook .tegen de priesters, de 
bloedverwanten der uitgewe
kenen en het moderanUsmus 
uit, intusschen moet men er 
bijvoegen, dat hij na den 18 
fructidorin hetzelfde dagblad 
tegen het plan van BocruT 
DE LA MEURTHE schreef, die 
de verbanning der adellijke1) 
vraagde, hij droeg veel bij 
tot dé verwerping van dezen 
onregtvaardigen • maatregel. 
Hij verliet den 20 Mei 1798 
den raad, en het Directorium 
benoemde hem tot brigade-
chef bij de gendarmerie i° 
de vereenigde départemen
ten. Nadat hij in 1799 in 
den raad der vijfhonderden 
was herkozen, sprak hij ten 
voordeele van de vrijheid der 
drukpers en verklaarde zie11 

vervolgens op den 18 bru-
maire voor de omwenteling 
van Saint-Cloud. In 1802 
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trad hij weder in dienst 
met den rang van kolonel, 
en werd tot plaatskommah-
dant Tan Montreuil, zijne 
geboorteplaats benoemd; hij 
bleef aldaar tot aan de res
tauratie van 1814. Na den 
inval van BONAPARTE werd 
POÜLIIEH nogmaals tot afge
vaardigde verkozen; maar hij 
deed weinig van zich hoo-
ren. De wet legen de konings-
moorders noodzaakte hem 
in 1816 Frankrijk te ver-
la ten. Hij is, te Doornik, in 
de Belgische' provincie He* 
negouwèn, in 1827 overle
den. Mén heeft van hem: 
1.° Lettres etc. {Brieven 
over de verdeeling van Po-
len); -~ 2.° GAJUTÉA, een'lier-
dich't; -J—: 3.° verscheiden be
rijmde Brieven, als ook ver
scheidene stukken over de 
bovenuatuurkunde, de lo
gica, de letterkunde, enz, 
In een Benedictijner kleed 
gehuld, stelde hij eenen brief 
op, aan THOMAS geschreven, 
en tegen VOLTAIRE gerigt; 
van welken brief door den 
eersten dezer schrijvers open
lijk de hulde werd afgewezen, 
wijl hij met den patriarch 
der filozofie niet oneenig 
wilde worden; in een solda
ten kleed, verzoende hij zich 
later met de leer, welke hij 
bestreden had. Het leven 
van PODLTIER werd door wis
selvalligheden van allerlei 

aard geschokt, < hij droeg 
beurtelings de meest van el
kander verschillende gewa
den, en oefende' de tegen-
strijdigste beroepen uit, maar 
hij is de éénige niet, die de 
omwenteling aan • deze. ver
anderingen van.' gedrag en 
van gevoelen heeft onder
worpen. 

: POÜPARX (FRANCISCPS) , te 
Mans geboren, kwam reeds 
vroeg XQ Parijs, '..alwaar 
hij zich op 6e beoefening 
der heelkunde toelegde. De' 
akademie van wetenschappen 
nam hem in 1699 als lid 
aan , en verloor hem in 1708. 
Men heeft van hem : 1.° Des-
cription etc, (Beschrijving 

•der bloedzuigers), in het 
Journal des savans. ,—• 2.° 
Mémoire etc. {Verhandeling 
over de tweeslachtige in-
sekten). — 3.° Mistoireetc. 
(Geschiedenis van den mie
reneter en%). — i.o Obser-
vations etc. {Waarnemin
gen omtrent de mossels), 
en. andere schriften , in de 
memoriën der akademie van 
wetenschappen. Hij, wordt 
ook voor den uitgever ge
houden, van het werk, ge
titeld; La chirurgie. {De 
volledige heelkunde). Dit is 
eene verzanïeling van ver
scheidene belangrijke en nut
tige Verhandelingen. 

O 5 
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POUPtlNIÈRE (DE LA). —-• 
Zie PÓPELINIÈKE. 

PorPPÉE.—Zie DESPORTES; 

POURBÜS , of liever POR-
BÜS (FRANCISCUS) , een schil
der, ts ontwerpen ia. 1580, 
in den ouderdom van om
trent 40 jaren overleden, 

- was de zoon van PEÏRUS, 
een'bekwaam schilder, wiens 
meesterstuk een heilige ffu-
BEKTÜS i s , dien men in de 
hoofdkerk van Gondas zag. 

/ De jonge FRANCISCUS legde 
zich voornamelijk toe op het 
Schilderen van dieren en landv 
schappen; maar vooral heeft 
hij in het portret uitgemunt. 
Zijne hoofden waren sprekend 
gelijkend, en hij wist met 
vernuft die fijne trekken over 

- te hemen, door welke de 
geest en het karakter van 
eenen persoon, zich in ze
ker opzigt doen kennen. Zijn 
koloriet is uitmuntend; doch 
men zou meer kracht en tee-
kening in zijne stukken ver
langen. — Zijn zoon ,' mede 
FRANCISCDS genaamd, te ont
werpen geboren , en te Pa
rij's , in 1622 overleden, 
heeft zijnen f ader en meester 
schijnen te overtreffen. Hij 
heeft vele zeer gezochte por
tretten vervaardigd. Men heeft 

* hem ook eenige'geschiedkun-
dige stukken te danken , die 
mede van zijne bekwaamheid 
ifl dat vak getuigen. 

POURCHOT (ËDMUS) , een' 
bekwaam" hoogleeraar in de 
wijsbegeerte, in het dorp 
Poilli, bij Juxerre, in 1651, 
van geringe ouders geboren, 
kwam te Parijs, om er zij
ne studiën te volbrengen. Hij 
onderscheidde zich aldaar, 
en werd hooglëeraar in het 
èqllegie des Grassins, ver
volgens in dat van Mazdrin. 
Hij was tot zevenmalen rec
tor der universiteit, én zou 
zulks nog meer zijn geweest, 
indien zijne zedigheid er zich 
niet. tegen verzet had. Ge
durende 40 jaren, «Jat hij 
syndicus was, diende hij "at 

genootschap met den vujig-
sten ijver, en de leden des-
zelven met de werkdadigste 
vriendschap. Hij was niet al
leen bekend bij de universi
teit, hij was zulks door de 
geheele wereld , * en wel op 
eene voordeelige wijze» «A" 

CltfE , DESPRÉAüX , MABltI«oir' 
JDUPIN, BAIUEÏ MONIW?" 
CON, SANIEÜH,, zochten su
ilen omgang, als van een-en 
man , wiens karakter en o°" 
.derhoud vol bevalügb«de" 
waren. BOSSÜET en FÉNEto» 
vereerden hem met eene^J* 
zondere . hoogachting, "f1 

laatste bood hem meer dan 
eens zijnen invloed aan, ° 
hem onder het getal der on
derwijzers der kinderen •* _ 
Frankrijk te doen °Pn?®e,.eï, 
maar PÓÜRCHOT wilde zif» . 
ver aan de dienst der univer* 
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feit' dan 'aan die* des hofs 
toewijden. Deze achtenswaar
dige man.overleed te Parijs 

• in 1734. Men vindt zijn ka
rakter in weinige woorden 
in deze dichtregels door MAR* 
ÏIN , zijnen kweëkeling , ver
vaardigd : 

llle cjfPnrchotiiu, que so achola prin
cipe jactat, t . .. "• 

Spretis certa jseqnï. dogmata iquisquiliis. 
ïloligionis amauB» idem flopluaxiuo magister 

Egregius, mores >Tprmat ót ingènium. 

Men heeft van hem ïnstitu* 
tiones philosóphicoe, waar
van de vierde uitgave, in 
1754 «in 4.*a, en in 5 dl.n 

in 12.»° in het licht ver
scheen. Daar deze wijsgeeri-
ge handleiding, met de he-
dendaagsche stellingen niet 
strookt, wordt dezelve min
der dan vroeger geraadpleegd; 
maar dezelve is beter ont
worpen , en meer met ware 
en nuttige zaken opgevuld, 
dan d,e meeste der werken, 
welke thans geschreven of 
liever nageschreven worden. 
PÖÜRCHOX^ heeft den stijl be-
kuischt der Prolegomenes,, 
en mede gewerkt aan de 
Bebreeuwsche ,. Cndldeeuw-
sche en Scmiarïtaanscke Re
gels van MASCLEF , zijnen 
vriend, aan welker versprei
ding hij veel bijdroeg. Nog 
bestaan er van hem Ferhan-
delingen over verschillende 
regten der universiteit. POÜR-
CHOI stond in naauwe betrek
king met Port-Mot/al. 

POURFÖÜR' (FRAN§OIS. DD 
PEXIT), een geneesheer te 
Parijs, alwaar'hij in 1684 
werd geboren, meer be
kend onder den 'naam van 

| PfiTlX, maakte snelle vorde
ringen in zijne kunst.. Hij> 
verwierf eenen grooten roem ? 

\ .vooral in de behandeling 
der oogziekten. Hij had een 
Ophthalmometer(een werk
tuig bestemd om de deelen 
des oogs te meten), enn ver* 
scheiden andere werktuigen, 
strekkende ter bekrachtiging: 
van al hetgéne, wat hij over 
dat onderwerp zeide , óf om 
de hand dergenen te bestu- \ 
ren, die dit teedere orgaan 
te behandelen hebben, uit-' 
gedacht en doen vervaardir 
gen. Een der belangrijkste 

'was een kloot van hol glas, 
op eene natuurlijke wijze 
een oog voorstellende, waar
van het kristallijn met een 
vlies overtogen is. Deze be
kwame man overleed te Pa
ra's in 1741, na eenige 
geschriften in het licht te, 
hebben gegeven , welker stijl 
onbeschaafd en zondereenige 
bevalligheid is. De -voor
naamste zijn: l.o, Trois let
tres etc. {Drie brieven over 
een nieuw hersenslelset), 
Namen, 1710, in 4.*° —2.° 
Dissertation etc (Verhan
deling over eene nieuwe 
wijze om het oogvliéè te 
Ugten), 1727, in 12.mo— 
3,° lettre etc. (Brief, waar-
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in bewenen 'wordt, dat het 
kristallijnen vocht %eerna-
bij de druivenhuid of het 
derde oogvlies is), Parijs, 
1729, in 4.t° — 4.° Lettre 
etc. (Brief, aanmerkingen 
bevattende, op hetgene wat 
MECQUET betrekkelijk de 
oogziekten ten druk bevor-
derd heeft), 1729, in 4.t° 

— 5.° , Lettre etCé (Brief, 
aanmerkingen op de oculai-
te ontdekkingen bevattende), 

'1732, in 4.*° Ook heeft hij 
de gedenkschriften der aka-
demie van wetenschappeu met 
verscheiden belangrijke waar
nemingen verrijkt. Men vond 
bij zijn overlijden een kruid
boek, uit 30 zware deelen 
in fol. bestaande, hetwelk 
geene enkele plant bevatte, 
die niet door hem zelven ge
droogd was , en welker kracht 
en eigenschap hij niet ken
de. Hij is daarenboven de 
schrijver eener zeldzame ver
handeling, waarin hij eenige 
plaatsen, van de Grondbe* 
ginselen der kruidkunde, 
door TODRNEFORT critiseert. 

* POüRTAlÈS (JACOBOS LO-
DEWIJK DE); geboren den 9 
Augustus' 1722, te Ifeuchd-
tel,, in Zwitserland, al
waar zijne , uit. het zuidejn 
mn Frankrijk oorspronke
lijke familie, zich sedert 
de intrekking van het edikt 
van Nantes had nedergezet. 
Van zijne vroegste jeugd af 

aan den handel 'toegewijd',, 
stichtte hij onder zijnen naarac 
in 1753, eene inrigling, waar 
van de hoofdzetel te New 
chdtel was,' en die in alle 
grootste steden van Europa 
kantoren had. Hij verbond aan 
zijne uitgebreide zaken een 
aantal bekwame mannen, en , 
vol regtvaardigheid, eenvou
digheid en" regtschapenheid,. 
had hij het zeldzame voor-
regt, eene buitengewoon 
aanzienlijke fortuin te verza
melen zonder benijd te wor
den , welke benijders hn 
daarenboven zou ontwapend 
hebben, door het edele ge
bruik, hetwelk hij van zijne 
schatten maakte. PoüRTAMtè 
ontwikkelde de nijverheid 
van zijn geboorteland ; deed. 
de voorspoed onder eene tal
rijke bevolking bloeijen , en 
slichtte te Weuchatel een 
gasthuis, waarin zieken, z°n" 
der onderscheid1 van Gods
dienst of vaderland worden 
opgenomen (Zie zijn ï « ' w " 
ment in den Gonsemf^ 
suisse, 8.e dl. blz, l™',en 

328). Deze achtenswaardige 
handelaar overleed den 
Maart 1814. De koning »«» 
Pruissen, die in ^^fl 
jaar weder bezit van W 
chdtel had genomen, bezo?^ 
met de grootste belangste "»S 
de verschillende gest'«bte"' 
die aan hem- derzelver-o 
sprong te danken »f.de"! 
en schonk aan zijne dne 
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•wen den titel van graaf. Een' 
hunner is tegenwoordig(1841) 
aan het hoofd der zaken van 
het kanton • Neuchalel > en 
men heeft hem de daarstel-
ling eener Catholijke kapel 
te danken. 

'PoDssiN (NicoiAAS LK) , een 
beroemde schilder , en als de 
RAVBML van Frankrijk be
schouwd , werd te Jindelys, 
ia Normandijë, in 1594, uit 
éene verarmde adellijke fami
lie geboren, begaf zich naar 
JRome, om zich in de schil
derkunst te oefenen, en maak
te er zeer snelle vorderingen. 
Bij zijne terugkomst in Frank
rijk i benoemde hem LODE-
WWK XIII tot hoogstdeszelfs 
eersten schilder. Op eenen 
zekeren dag, dat deze kuns
tenaar te ' Fontainebleau 
kwam, zond de koning hem 
zijne koetsen te gemoet, en 
.bewees hem de eer, van tot 
aan de deur zijner kamer 
te gaan, teneinde hem te 
ontvangen. Men had LEPOÜS-
•SIN belast met de versie
ring der groote galerij van 

<het Zouvre; maar daar hij 
door verscheidene benijders 
gedwarsboomd werd, keerde 
«Ü naar Romb terug, en 
bleef aldaar tot aan zijnen 
dood in 1665 voorgevallen. 
Sedert eenigen tijd was hij 
.ter helft verlamd. Hij leefde 
altijdr m eenen middelbaren 
-atand, ofschoon LODEWIJK 

XIT, hem bij zijne hoedanig
heid en jaarwedden behou
den had. Zijn huis was op 
de zedigste wijze ingerigt. 
Toen hij zelf eens met de 
lamp in de hand , den abt 
MASSINI , later kardinaal, uit--, 
geleidde, kon deze' prelaat 
zich niet onthouden, hem 
te zeggen: » Ik beklaag u 
zeer, Mijnheer POUSSIN ?dat 
gij niet eerien enkelen knecht 
hebt," — »En ik, Monseig
neur̂  » hernam LE POOSSIN , 
beklaag u nog meer, wijl 
•gij er zooveel hebt." JDe röeni 
was zijne eenigë .. 'drijfveer. 
Hij maakte nooit aanzienlijke 
prijzen voor zijne schilderijen: 
hij teekende achter op dezelve 
de som' aan, welke hij er 
voor begeerde , en zond dat
gene terug, wat men henv 
nieer voor dezelve zond. Hij 
had daarenboven nog de'ge
woonte, om zijn voortbreng
sel met eenen brief te doen 
verzeld gaan, waarin een 
breedvoerig' en beredeneerd 
verslag van hetzelve gegeven 
werd. LE POUSSIN legde in 
alles wat hij vervaardigd heeft, 
een diepzinnig-' oordeel aan 
den dag; hij teekende met 
vele naauwkeurigheid, zijne 
zamenstelling is geestig en 

"tevens voortreffelijk. Men tan 
hem niets tegen het weten
schappelijke en welvoegelijke 
verwijten. Zijne vindingen 
zijn vernuftig, zijn stijl ver
heven en edel* Men ziet is 
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Rome .verscheiden stukken 
van iE PoössiN',/ maar het 
grootste gedeelte derzelve 
is in Frankrijk, in de ver
zameling der schilderijen dés 
tonings. Deze laatste bezit 
onder anderen dö zeven Sa
cramenten, eene zeer kost
bare reets. De schilderij , 
het Huwelijk .voorstellende 
is zwakker dan de overige, 
Jietwelk eenen dichter, op 
eene boertige wijze ïn een 
puntdicht heeft doen zeggen , 
dat een goed huwelijk moei* 
jelyk te maken is , %elfs als* 
schilderstuk. X E PODSSIN 
heeft daarenboven geschil
derd: eene REBECCA , de 
Arkadische herders, de 
Wrouw in'overspel, EURI* 
Vim, de Echo of de Uit
werkselen des sehriks , PY~ 
RJMüsen TMYSÈÉ , verschei
den Madona's en Heilige 
familien enz. BEUORI , die 
het Leven vanLE Poyssisr i n 
het Italiaansch heeft beschre
ven , vervaardigde t̂e zijner 
eer dezen Latijnschen vierling; 

Parco pjis lacrymia , vmtPussïm?» ia urm, 
Vivero' qui dederat, ^tWcius ipso moti, 

Hic lamen ipse silot: [ai vis audiro lochum tem," 
Mirum ost, in taBuli» Yivit et eloquiter. 

POCSSINES (PETRUS) , in het 
Latijn PossiNüs, een Jesuit 
van Narbonne, in 1609 te 
Zauran , een vlek in het dio
cees van JSfarbonne»geboren, 
hield zich langen tijd te Ro-

• me o$, alwaar de koningin 
CHRISMA: van Zweden, de 

kardinaal BAR^ERINI en ver
scheiden andere beroerüde 
personen , hem bewijzen ga
ven van de ach tirig, welke 
zij aan zijne verdiensten toe
droegen. Hij overleed in 1686, 
evenzeer wegens zijne kunde 
als om. zijne godsvrucht hoog 
geroemd. Men heeft van hem: 
1.° hertalingen van een aan
tal Grieksche schrijvers met 
aanteekeningen; —• 2.° eene' 
Reeks van Grieksche kerk" 
vaders op den heiligen MJR" 
cvs, Rome, 1673, in fol. 
— 3.o Spicilëgium evattge-
licum. — 4.° Explanatio 
in Apocalypsim ;,— 5.° Se-
devoeringen, di&htstukkenen 
andere werken, welke l«j 
bewijze van zijne geleerdheid 
kunnen strekken, 

POOTEAÜ (CUÜDIUS), e e n 

geneesheer in 1725 te/yo» 
geboren, begon zijne loop
baan in het R&tel-Pieti van 
Lyon; de schittterende ge
nezingen , welke hij »" d a t 

gesticht.bewerkte, bewezen 
weldra, dat zijne genie,«<*• 
hoven de algemeene vooroor-
deelen wist te verheffen, m 
overleed in 1775. Hij »eel 

uitmuntende geschriften ove 

de geneeskunde in heUic» 
gegeven, zoo a l s . 1 . 0 ^ * ' 
ges etc. {Heelkundig* mm" 
gelingen), 1760 io 8 £ ' ~ 
2.o Essai eioAProeve o»er™ 
dolheid) 1763 in 8S° «gj 
Men heeft daarenboven m 
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izijnen dood eene uitgebreide 
verzameling van belangrijke 
stukken gevonden, welke ge-> 
rangschikt en te Parys in 
1783, in £ dl.n'in8.vo,met 
aanteekeningen. Tan COIOM-
BIER, zijn in het licht ge* 
geven. 

POTODOVItS (HlERONÏMüs) , 
aartsdiaken van Krakau, 
uit. eene adellijke familie ge* 
sproten, onderscheidde zich 
door zijne geleerdheid en 
zijne kanselwelsprekendheidè 
Men. heeft van hem , eene 
Onderrigting voor biechlva-

• ders , eene Verhandeling 
over het laatste Avondmaal, 
eene andere over de Verrij* 
üenis des Zaligmakers, en 
Twistschriften, tegen de 
Ariajien enz. Dezelve zijn 
in het Latijn, en verschenen 
te Krakau in 1610, in 4.t0. 
in het licht, PotODOVios 
overleed 3 jaren later, name
lijk in 1613. 

4 PoWNAM, (JOAÏWBS) , 
een Engelsche oudheidkun
dige, en in 1725 uit eene 
aanzienlijke familie geboren, 
maakte goede studiën aan de 
universiteit van Oxford. Tot 
landvoogd van eene der En
gelsche Koloniën in Amerika 
benoemd, hield hij zich ee-
nigen tijd in de Niéuwe-we
reld op, en bij zijne terug
komst in Engeland wijdde 
hij zfch geheel en al aaB de 

studie toe, POWNAIL werd te 
Londen in* de maatschappij 
der oudheidkundigen opge
nomen. Hij kwam in 1787 
in Frankvyk,; eii vertoefde 
eenigen tijd te Lyon, alwaar 
hij eene geleerde verhande
ling over den z,egeboog van 
Oranje schreef, Men vindt 
in de Brilsche Archeologie 
een aantal Verhandelingen 
van dezen werkzamen schrij* 
ver. Hij heeft daarenboven 
een zeer geacht werk öage* 
laten over de Ungèlscfi0 
oudheden. JOANNES POW
NAIL is in 1795 overleden. 

*POWNAL (THOMAS) , broe
der van den voorgaande, en 
even als hij, een beroemde 
oudheidkundige, werd te Lin
coln 'm 1722 geboren, en 
in 1745 benoemd tot secre
taris der commissie voor den 
handel en de koloniën. In 
1753 begpf hij zich naar Ame
rika , en werd aldaar in 
1757 landvoogd van het ge* 
west Massachussetts- Bay, 
later gouverneur, kapitein-
generaal , en onder-admiraal 
van Zuid-Karoliniè^ wer-
waarts hij zich in 1760 be
gaf. In 1754 had hij de 
aandacht der ministers ge
vestigd op de gevolgen van 
het eongrai van Albany, 
welk hg voorzag aan het 
moederland noodlottig te moe
ten zijn »en dat tot voorganger 
en voorbeeld van dat ander* 
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meer belangrijke congres, van 
1775 diende. Volgens zijn 
verlangen in 1761 naar En
geland teruggeroepen, ver
kreeg POWNALL, aldaar den 
post van algemeen betaalmees
ter des legers, onder de be
velen van prins FERDWAND. 
Bij! den vrede werd hij tot 
lid van het parlement ver
kozen, en hij verzette zich 
zeer tegen de maatregelen, 
welke den oorlog met de 
Amerikaansche volkplantin
gen ten gevolge hadden. In 

' eenen vrij gevorderden ou
derdom deed hij afstand van 
alle staatszaken. Zich ter 
herstelling zijner gezondheid 
naar de wateren van Baih 
begeven hebbende , overleed 
bij aldaar den 25 Februarij 
1805. Men beeft van hem 
een vrij aanzienlijk aantal 
werken , waarvan de voor
naamste zijn: l.o Verhan
deling over heiafloopen der 
wateren en over de scheep
vaart. — 2.o Brief aan 
ADAM SMITS , over ver
scheiden plaatsen van aijn 
boek: Oeer den rijkdom der 
natiën.—. 3.° Plaatselijke 
beschrijving van een gedeel
te van Noord-Amerika. r-
44o Verhandeling over de 
oudheden, '•— 5.° Gedenk
stuk, aan de vorsten van Eu
ropa gerigl.~-6.o Bet regt, 
hst belang en de plïgt des 
bestuur», betrekkelijk de za
ken der Oost-Tndïèn. — 7,° 

Verslag en beschrijvingen 
der oudheden van de Bo-
meinsche provincie Gallië. 
— 8.° Verhandeling over > 
den ouderdom, een zijner 
beste werken, en dat alleen 
in staat zou zijn, om zijnen 
roem te handhaven, enz, 

POTET (Wltl-EM), kanse
lier van Frankrijk, in 1474 
geboren, was de zoon van 
den blijvenden schepen van 
Angets; hij. studeerde aan 
dé beroemdste universiteiten 
des rijks, en kwam vervol
gens te Parijs, alwaar hij 
met roem in de pleitzaal ver
scheen. LOÜISE van Savooije, 
moeder van FBANCISCÜS I. 
verkoos hem , om de vorde
ringen te doen gelden, wel
ke zij tegen den connestabel 
van Bourbon had. Nadat 
POYEX deze zaak met het beste 
gevolg bepleit had, verkreeg 
de vorstin voor hem vanden 
koning den post van advokaat-
generaal. Dit was nog de 
eindpaal zijner verheffing niet. 
Hij wer.fi' president met de 
fluweelen mots, en in '153» 
kanselier van Frankrijk' 
Maar nadat hij aan de •ko
ningin van Navarre en aan 
de hertogin van Etampf 
mishaagd had, werd hij lB 

1542 in hechtenis genomen, 
en in 1545, bij vonnis ?an 

het parlement va,n al &Üne 

waardigheden beroofd, °n." 
bekwaam verklaard om eem-

http://wer.fi'
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gen post te bekleedën, tot 
eene boete van 100,000 liyres 
veroordeeld, en voor vijfjaren 
in de plaats opgesloten, welke 
de koning bevelen zoude. 
Diefstal van 'slands pennin
gen, vervalsching van uitspra
ken, bedreven en beschermde 
valschhe,den, knevelarijen, 
daarstelling van, en beschik
king pver bedieningen, ge
welddadigheden, misbruik van 
gezag enz», ziejdaar de mis
daden van welke men hem , 
volgens den schrijver der 
Histoire etc, (Geschiedenis 
des proces, van den Ranse
lier POYET) Zonden, 1776, 
in 8.V° beschuldigde: welk 
werk echter niet zeer naauw-
keurig en vol gal is, waarin 
men minder de waarheid heeft 
gezocht, dan begoochelingen, 
geschikt om den factie-geest 
te dienen. Men zond hem 
naar den grooten toren van 
Bourges, waaruit hij niet 
ontslagen werd, dan naxal 
zijne goederen aan FRANCIS-
CDS I ie hebben afgestaan. 
POÏET overleed in 1548, aan 
de gevolgen eener belemmerde 
waterlozing,; Vele schrijvers 
hebben zijne gedachtenis wil
len regtvaardigen', en zijrte 
veroordeeling beschouwen als 
eene hof-kabaal en vrouwen
wraak. Zeker is het, dat de 
koningin van Mvarre, zus
ter van FIUNCISCDS -I, en de 
hertogin van Mtampes, min-

XX. DfiEt, 

nares van dien vorst, meer 
deel aan zijne qngenade had-* 
den, dan zijne schurkerijen. 
Nadat deze kanselier een be
vel van den koning had ont
vangen, om de brieven te be* 
zanden, welke hij eerst gewei
gerd had, ofschoon dezelve* 
met eene aanbeveling van de 
hertogin vergezeld gingen , 
ontmoette hij de koningin van 
JVavarre, die hem mede om 
eene gunst verzocht. De kan
selier zeide haar op eenen 
verdrietelijken toon ; » Zie
daar het heil, hetwelk de 
vrouwen aan het hof te weeg 
brengen. Niet te vreden, 
met een willekeurig gezag uit 
te oefenen, willen *zij ook 
nog over de regtschapenste. 
overheden heerschen, om hen 
de billijkste wetten te doen 
schenden." De koningin van 
Afavarre paste deze woorden, 
welke enkel de hertogin be
troffen, op zich zelve toe.; 
en van dien oogenblik af 
beraamde zij met de hertogin 
de middelen om den kansel 
lier te doen vallen j en wie 
heeft ooit aan twee vrouwen 
wederstaan, die op eenen 
zwakken koning invloed uit
oefenen ? Intusschen gebiedt 
ons de onpartijdigheid te zeg
gen , dat verscheiden der be
schuldigingen, tegen POTET 
gerigt, gegrond waren. Om 
de schatkisten des konings te 
vullen, wist by door arpe*-
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sende middelen zich geld te 
verschaffen» In de verdeeld
heden , die er bestonden tus-
schen den connestabel DE 
MoNTMORENcr en den admi
raal CHABOT, koos hij de 
partij van den eerste; én in 
het proces van CHAJSOT , wiens 
beschuldiger hij werd, zat 
hij voor in de regtbank', 
waarvan 'hij zelf de commis
sarissen had benoemd. Wijl 
de regters, het vonnis niet 
velden, hetwelk hij zou ge-
wenscht hebben, voegde hij 
er in het afschrift, dat hij 
er van -liet -vervaardigen, 
verscheiden bezwarende be
schikkingen bij; maar de 
vervalsching werd ontdekt'; 
de admiraal werd ra al zij
ne waardigheden hersteld en 
P o m gestraft: zelfs de ko. 
mrig getuigde tegen den kan
seher. Na 100,000 livres 
boete te hebben betaald 
verkreeg^ hij zijne vrijheid 
weder. Volgens de antwoor. 
den, welke hij op de «a„ 
hem gengte vragen gaf, was 
hi,in^etbezitv

0a„e8en8ja!ï 
«Jftsche rente van 10*000 li-
wes, en van twee abdijen. 

-, ^ f f (FRANCISCUS), een 
predikheer, en leeraar der 
Sorbonm, leJngsrsin het 
oegin der zestiende eeuw P e-
W Hij was prior Sn 
^oK/ew2e,toendeadm.iraa-l 
»B ^OUGNI zich van die stad 
meester maakte. Daar de 

ketters hem tot hunne partij 
niet hadden kunnen overha
len , zoo sloten zij hem in 
een e [gevangenis op, met den 
zeventigjarigen J-oANNES-CHAU-
TEAÜ, die in dezelve, door 
de wormen gegeten, stierf. 
Nadat zij vervolgens getracht 
hadden pater POYET, in tvcist-
reden en herhaalde conferen-
ciën te overwinnen ,, oogstten 
zij niet anders-dan bescha
ming in. Zij haalden hem uit 
de gevangenis, leidden hem 
door de stad, terwijl zij hem 
den rug en de borst met 
gloeijende tangen deden ver
scheuren , omhingen hem ver
volgens met oude vodden, 
bij wijze van kasuifel, bon
den hem koorden om den 
hals en de armen, bij wijze 
Tan stool en manipel, en 
stortten hem in de CAarente, 
alwaar zij hem verder met 
geweerschoten afmaakten.Zie
daar de heldendaden jegens 
eenemenigtedeugdzamen, en 
vooral jegens de dienaars des 
Heeren uitgeoefend, dooreène 
sekte, welke eene zoo groote 
rol in de bloedige omwente-
teling heeft gespeeld, die de 
Godsdienst in Frankrijke 
nietigd had. 

•"* POYET(BEKNAEDDS), een 
bouwkunstenaar, te Dijon den 
3 Mei 1742 geboren, ontving 
de lessen van VAIIXT, onder 
wien hij groote vorderingen 
maakte. Ten koste des ko* 
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nlngs naar Italië' gezonden, 
ontwikkelde hij aldaar zijnen 
aanleg, en, ofschoon nog zeer 
jong zijnde , ' werd hij door 
den afgezant van- Frankrijk 
te Napels, niet het opzigt 
over schitterende feesten be
last, van welke taak hij zich 
opdeschranderstewijzekweet. 
Te Parijs teruggekeerd, werd 
hij achtereenvolgend, bouw
meester van den hertog van 
Orleans, van de stad Parijs 
en het aartsbisdom , van de 
universiteit, van het wetge
vend ligchaam, van het mi
nisterie van -binnenlandsche 
zaken enz. Door zijne wer
ken verdiende hij den titel 
van lid der bouwkundige aka-
demie en van raad der bur
gerlijke gebouwen. Hij is 
het die de fontein der on
schuldige kinderen (Inno-
eens), op het midden der 
markt van dien naam deed 
verplaatsen; en het is aan 
zijnen smaak en aan zijne vol
harding, dat men de vernie
tiging aller huizen te danken 
heeft, die op de bruggen ge
bouwd waren. Onder de door 
hem opgerigte gebouwen , on
derscheidt men de stallen van 
den,hertog van Orleans, en 
d e n prachtigen voorgevel, 
welke de kamer der afgevaar
digden versiert, intusschen 
,erwijt.men aan dit groote 
werk van POYET , van slechts 
eene gewone navolging der 

oudheid aan te bieden, en 
vari alle bevalligheid en schil
derachtige uitwerkselen ont
bloot te zijn. Deze kunste
naar is een dergenen, welke 
de meeste ontwerpen hebben"' 
voorgesteld: hij bezat-,eene 
verbazende vruchtbaar- en 
vurigheid in de verbeeldings-

j kracht; maar door oorspron
kelijk te willen schijnen, ver
viel hij dikwerf in het eigen
zinnige , en hij stelde eene me
nigte bestekken voor, die den 
stempel van het uitmuntendst 
talent droegen, maar die. 
hersenschimmig en onuitvoer
baar waren. Hij is den 6 
December 1824 overleden, 
na,een aantal zijner ontwer
pen te hebben doen. drukken» 
De voornaamste zijn: l.°Mé-
moire etc. (Verhandeling 
over de noodzakelijkheid om 
het gasthuis te verplaatsen 
en geheel nieuw op te bou
wen) , Parijs, 1785, in 4.*° 
.De plaats zijner keuze tot 
dezewederopbouwing was het 
Zwanen-eiland. Hij her
nieuwde dit ontwerp in 1807, 
in 1822 en in 1824. — 2.« 
Projet etc. (Ontwerp, om 
aan tien duizend personen, 
zoo kunstenaars, als werk-
lieden arbeid te verschaffen 
aan den opbouw eeneplaats , 
der, natie opgedragen , met 
de ontwikkeling der ^mid
delen , om in de uitgaven 

| van dit burgerlijk gcdenk-
2 
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teeken te voorzien), Ï79J , 
in/8.vo ^ 3,0 projet etc. 
{.Ontwerp emer nationale 
renbaan en van jaarlfiksehe 
feesten) , 1792 , in 8.vo --. 
4.* .Projet mtc. (Ontwerp 
van een gedenkteeken, ter 
eer e -van NAPOLEON i/), 
1806, •*-. 5,0 Mommage etc. 
{Nationale hulde, bestemd 
om "het gelukkige hjdstip der 
terugkomst van Z. .'M. Zo* 
DvwwXrm te gedenken 
T& *""" 6 ,° Mémbire etc. 
yWemorie over het ontwerp 
•van een gebouw, in het mid
delpunt van het groote vier
kant der Èlyaeesche velden 
fjengtenm*.), parijs> 

h^ft h«m ,o 5.e dl. va„zijn 
Jtmumre nècrologime een 

::-g|W toewijd. VIZ 
% t der werfen > doordien 

. W e n a a r in het licht w* 
geven, bedraagt.VoVehsZ» 

Jinĝ  hoogleeraar was., op™, 
^ed. Met verbeiden S r 

weidde hi, «ch weldra door 

zijttè verdiensten, In 1803 
w«rd POTNTER , coadjutor van 
den heer DoüGtAS,, bisschop 
en apostolisch vicarius tan 
het distrikt Zonden, en werd 
als bisschop tan Ètdie' ge
zalfd, ïn den Joop tan zijn 
beheer, had hij verscheiden 
geschillen, zoowel stafltkan* 
d igè als godgeleerde, in Wei-
i e hij zich steeds met eene 
Vüoraglige ingetogenheid en 
eene wijze gematigdheid ge
droeg. Zijn verlichte ijver, 
zijne bekwaamheid indek-
handeling van zaken, zijne uit
gebreide kundigheden, vooral 
ïö het zin-twisten, gaven hen) 
fienen grooten invloed.op de 
Catholijken van zijn ïand. 
Sedert de restauratie .kvrain 
hij verscheiden malen in 
Frankrijk, om de teruggave 
der goederen te vragen , welke 
aan zijne missie behoorden. 
Door een betreurenswaardig < 
toeval mislukten aijne pogin
gen. In 1815, ondernam 
POINTER, in het belang der 
Engèlsche Catholijken, eewe 
reis naar Rome, alom oeed 
hij zich door zijne talenten 
eu zijne wijsheid beminnen 
en hoogachten. Deze prelaat 
is den 26 November 1827, 
in eenen niet zeer gevorder
den leeftijd, overleden. Hij 
heeft verscheiden godgeleer
de werken zamengestèld, 
waarvan een der voornaam
ste ten titel voert. Eet Chris
tendom , of Bewijzen en ken-
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merken de? Chvijstelijke 
Godsdienst, Zijne, onderiig-
tingen hebben bijgedragen, 
om een gastal protestanten 
tot den schoot der (ktbqlgke; 
Kerk terug te brengen. 

Pozzo (ANDREA &), te Tren-
te, in 1642 geboren, werd 
in den onderdom Tan 23 ja
ren leekebroêr bij de. Je-
sniten. Hij was een schilder 
eq bouwkunstenaar, en maak
te zich vooral in de schil-
derkunde beroemd. Hij be
handelde het penseel met eene 
bewonderenswaardige vlug
heid en gemakkelijkheid, en. 
heeft zich vooral in de ver» 
gezigtkunde onderscheiden, 
Het schilderwerk, waarmede 
hy het gewelf derSt.lGNATios-
kerk van Rome versierd heeft, 
wordt vooral pp prijs gesteld, 
Hij slaagde r^et evenzeer in, 
de bouwkunde, over welke 
hij twee zware baekdeelen 
heeft geschreyen, getiteld: 
Verhandeling over de ver-
gezigtkunde voor 'de schild 
ders <en bow&kunsleriaars r 
Romey 1693 en 1700, een 
werk van eenen zonderlingen 
smaak , en .strijdig met alle 
ware grondregels der kunst. 
Dusdanig is ook het prach
tige altaar van den heiligen 
AtOTSios VAij GOK^AGA , vol
gens zijne teekeningen in de
zelfde kerk van den heiligen 
ÏGHAïlus opgerigt, waaraan 

de pracht ep de, heerlijkheid, 
v.an- alle kapten s^hittesen..-, 
maai: voor de. qqge.p der kun-, 
stenaars, en kennels, d,e aap* 
merkelijke gebreken niet ver*, 
bergen, die in de, zarpen-
sielling des geheels heersqhen. 
Broeder Poz&o overleed t.e 
ff 'eenen, den 31 Augustus, 
1709 , werwaarts zijne talen
ten hem door den kejzer had-, 
dep doep beroepen. 

Pozz,o (MODESTA). T-T ?ie 
FONIE-MoDERAXA, 

PRADES (JOANNES MARXINUS 
DE) ,- priester , meester in de 
godgeleerdheid der Sorbonne, 
in 1720, te Castel~Sarrasin., 
in het diocees van Mont/auban 
geboren , volbragt zijne eer
ste studiëp ten platte» lande » 
kwam va?» daqf te Parijs , 
en bezocht ver/sphèiden . s,é-
minariën , onder anderen da,t 
van JSaintSulgice. ZijpeYorf 
deringep jp de godgeleerd? 
heid warep pie| schitterepd 5 
maar bij wist zich boven de 
menigte te verheffen, en zjch 
eepen naam 'e verschaffen , 

I
door eene thesis, welke hij 
in 1751 verdedigde, en die 
dpor den syndicm der hei
lige faculteit werd goedge
keurd, dié dezelve ppgetwijr 
feld niet gelezen jiad. Alle 
weldenkende" verhieven hun
ne stem, tegen deze eerste 
ppenbafe proeve der ongods-

3 
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dienstige wijsbegeerte. De
zelve bevattede valschle stel-

'••' lingen betrekkelijk het wezen 
der ziel, bet denkbeeld van 
goed en kwaad, den oor
sprong der maatschappij, de 
wet der natuur en de geo
penbaarde Godsdienst, de ken
merken der ware Godsdienst, 
de zekerheid der geschied
kundige daadzaken, de tijd
reken- en de staatkunde der 
Mozaïsche wetten, de kracht 
der wonderen, om de god
delijke openbaring te bewij
zen , den eerbied aan de hei
lige Vaders verschuldigd ; 
maar heigene, wat vooral 
verontwaardiging verwekte, 
was de goddelooze vergelij
king der genezingen van JEs-
KÜIAAP , met de Wonderda*-
dige genezingen van J. C. 
Het parlement van Parijs, 
ging tegen dit ongerijmde en 
walgelijke voortbrengsel streng 
te werk. De Sorboitne volgde 
deszelfs voorbeeld, en vaar
digde den 27 Januarij 1752 
eene censuur uit. De thesis 
werd evenzeer veroordeeld 
door^ den aartsbisschop van 
Parijs en door BENEDICÏÜS 
AIV, Daar DE PKADES vrees< 
de dat men zich niet tot de 
Teroordeeling van zijn boek 
zou bepalen, zoo begaf hij 
zich naar Berlijn, en bekwam 
ee«%en tijd daarna een ka-
n°oikaat te JSresiau. Toen 
gaf hij een vcrdedigschrift 
'n het licht, en werd in 

zijnen arbeid door DiDBROI 
ondersteund,- die hem, uit 
erkentenis voor de artikels, 
welke de abt voor de In* 
cyclopédie. had geleverd , ook 
voor zijne thesis de hand had 
geleend. In dit verdedigschrift 
voer D£ PBADES uit in smaad-
woorden tegen zijne censors, 
én overlaadde dezelve met 
beleedigingen, maar zooira 
zijne gal verligt was, bloosde 
hij over zijne buitensporig
heden , en was er op bedacht, 
öm zich met de Kerk te 
verzoenen. Dë bisschop van 
Breslau, was de voornaamste 
bewerker van welken zich de 
"Voorzienigheid bediende, om 
deze verzoening te weeg te 
brengen. Hij gaf verslag aan 
BENEOICTDS XIV van de ge
steldheid van DE PBADES; en 
deze abt onderteêkende op 
den 6 April 1754, eene pleg-
tige herroepings-akle, waar-
l n hij onder anderen zegt: 
» dat een geheel leven voor 
hem niet aenoee was, 

genoeg om 
zÜn vroeger gecïrag te' be-
weenen, en om den Heer 
voor de genade te danken, 
welke Hij hem verleende." 
Hij^zond exemplaren derzel-
ve aan den Paus, aan den 
bisschop van Montauban en 
aan de faculteit van Parijs. 
BBNEDICTÜS XIV, verkreeg 
van de Sorbonne, dal hij»" 
zijne graden. hersteld werd. 
Hij werd vervolgens tot aarts
diaken van Oppelen be-
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noemd, en overleed te Qlo* 
gau, in 1782, na eenigen 
tijd in het kasteel van Maag
deburg opgesloten, te zijn 
geweest!, wegens onbeschei-
denheden en verdachte brief
wisselingen (*). Wij hebben 
aan'dit "artikel eenigé uitge
breidheid gegeven, wijl dé 
thesis van dezen abt eene 
groote rol in de ;omwente-
ling heeft gespeeld ,, welken 
in onzen leeftijd ten opzigté 
van de Godsdienst heeft plaats 
gehad. Vóór dien tijd randde 
men dezelve enkel aan , on-" 
der den mantel der naam* 
loosheid , door geheime mid
delen , en heimelijk onder
geschoven brochures: de the
sis was de eerste leus tot 
eenen openlijken aanval. Se
dert dat tijdstip is de god
deloosheid , onder het mas
ker der wijsbegeerte, onbe
schaamd opgetreden , en hare. 
voorstanders hebben niet ge
bloosd , hunne namen aan 
het hoofd der schandelijkste 
voortbrengselen te plaatsen, 
en hunne schande met hun» 
ne godslasteringen te onder
teekenen. Onder de schriften, 
welke men tegen den abt DE 
PRADES heeft in het licht 

P 

gegeven •, onderscheidt aren-
dat van pater BROTIER , den 
beroemden commentator van-

.TACITDS , getiteld : Examen-
etc. (Onderzoek der verde
diging van den abt DE P&A-
DES), met deze zinspreuk f 
Bis peccat qui crimèn ne-
gat, 1753. Men ' heeft op
gemerkt , tijdens dé invoe
ring van het stelsel van ge
lijkheid in Frankrijk, in 
1791, dat reeds in hét jaar 
1751, de abt ; DB PRADES , 
hetzelve niet ronde woorden 
in zijne 'thesis had opgenomen, 
zeggende: Jüsïlludinoequd-
litatis barbarum , quod vo* 
cant mquius , quia validius. 
Zie het Journal Hst. et litt. 
van 1 October 1791, blz. 192. 

PRABO' (HIERONYMCS) , een 
Spaansche Jesuit, te Baecd 
geboren, onderwees met roem 
de wijsbegeerte te Cordova* 
Hij eindigde zijn leven te 
'Rome, in 1595 , in den ou
derdom van 48 jaren. Hij 
had zich naar die stad be
geven , om er zijne Com-
mentarien op de II. Schrift 
te doen drukken. Hij werkte 
gedurende 16 jaren met pa
ter VIUAÜFENDE , eenen an-

4 

. <*) Hij was werkelijk in eene samenzwering getreden:.niet tegen 
den koning, van PruUten, maar tegen de Pruisische monarchie, ten 
gunste van Frank™]", met hetweïke hij zich, willen» of onwillens 
wilde verzoenen. "WEDERIK vergaf hem, ™^™€%'&^* 
schijnen, na den abt DE PRADES te hebben ontvangein, i n d e n n w 
tel eener filosofie gehuld, die nooit belet heeft, om, in geval van 
nood tegen de publieke orde ziamen te zweren. 
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deren Jesüit, op last van 
RHIHPPOS I I , koning van 
Spanje, aan de verklaring 
der zes-en-twintig eerste en 
drie laatste ïïoofddeelen van 
IzECHiëi,, welke den tem
pel betreffen. Hun voortbreng
sel is te Home, in 1596 
m drie.deelèn in fol. g e ' 
drakt. Dit is een der diepst 
geleerde werken , welke over 
««profeten geschreven zijn. 
Men stet vooral in hetzelve 
«e beschrijving des tempels 
en der ^ stad Jeruzalemop 
P"js: dit onderwerp is e t 
waarlijk in uitgeput. D e p ] a , 
ten zun eene der verdiensten 

lf/KMO, Commentaren 
°P de profeten ISAÏAS, Mr-
CHEAS, ZACHARUS, op d e l 

^-taai-s 

zijn treurspel van Phedre 
et Hyppolite, verscheen met 
meer luister dan dat van 
zijnen mededinger, en scheen 
eenigen tijd zijnen roein in 
evenwigt te houden; maar 
dezelve verviel later in eene 
vergetelheid, waaruit hij niet 
konde gered worden. Das-
PRiAux, de boezemvriend 
van JRACIKE, heeft niet wei-
n 'g bijgedragen om PlUDON 
in een belagcheljjk Jicht te 
stellen, Intusschen moet men 
erkennen, dat er in zijne 
treurspelen stukken voorko
men , die den oordeeJkundi-
gèn man voldoen. Men speel- . 
<je nog voor eepige jaren, 
Megulus; dat van DORAX, 
hetwelk'dien naam draagt, 
heeft hetzelve niet doen ter
gden. Zijne andere stukken 
zijn: let Troade, Statira, 
Spipion Vjfricain, Tamer-
tan en Pyrame et Thisbé, 
dat zijn eerste stuk was. Men 
heeft dezelve gezamenlijk uit
gegeven te ,Parijs, 1744, 
2 dl.n in i2.mo Indien de 
volgende bijzonderheid waar 
ls> zou men moeten voor
onderstellen, dat PRJDON bij
na geene studie had gehad. 
Bij' het' uitgaan der eerste 
Voorstelling van Tamerlati, 
deed de prins van Contihm 
opmerken, dat hij eene Aïi" 
atische stad in ISuropafUiï' 
?tes » Ifc verzoek uwe hoog* 
h e i d mij te verschoonen , ant
woordde hij { Want ik versla 
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dé tijdrekenkunde {Chrono
logie) niet al te wel." 

PRABOYENTJJRA (ANTONIOS) , 
een religieus van de Drieëe-
nigheids-orde, in 1701 in 
Andalusüè geboren, verhief 
zich door zijne verdiensten 
tot de eerste posten zijner 
orde. Geen prediker, heeft 
ooit aan het hof van Madrid 
met zoo vele toejuiching het 
woord gevoerd j en de leer
reden , welke hij in de kerk 
der trinitarissen voordroeg, 
lokten een ontelbaar uit alle 
standen zamengestéld gehoor 
wit, dat zijne welsprekend
heid bewonderde. Pater PRA-
DqvENïüRA overleed te Cor-
dova- in J733. Men heeft 
Tan hem verscheiden werken: 
1.° het Gedicht van den 
heiligen RAPRML, in 4.*° 
•~ 2.o Leerreden over de 
Jteiligen, 2 dl.n in 4.to "__ 
3.o verschillende Raadplegin
gen, m fol. Er bestaan nog 
andere werken van dezen ge
a r d e , aan wien men den 
roem niet kan ontzeggen van 
een dergenen te zijn geweest, 
S*}*} m é e s t to tdezui -
verheul der Spaansche taal, 

z ^ e , d ' W a a r i n z i c h d«" 

«ebben bijgedragen. 

> + P n f T
 (POMINICÜS Dir-

U«R DE) , Aartsbisschop van: 11 

Mechelen, den 2$ April 1759» 
te Allanches, in het Fr. dep. . 
Cantal geboren , omhelsde' 
reeds vroeg den priesterstand 
en was tijdens het. uitbarsten 
der Fransche omwenteling, 
groot-vicaris van den kardi
naal DE JCA RöCHEFOüCAUM , 
aartsbisschop van Rouanèn* 
De invloed van dezen be
roemden patroon, van wien 
DEPRADI, zonder veel grond, 
beweerde de verre bloedver
want te zijn, deed hem tot 
afgeyaardige van de geestelijk-», 
heid van Normandyë, bij.de 
algemeene staten benoemen. 
Hij verscheen in deze verga
dering nooit op het spreek
gestoelte endeed er zich en-< 
kei opmerken door eenige 
kwinkslagen, gevoegd bij " de 

; welksprekende en ernstige re
devoeringen der CA'ZALES en 
MAURT'S, wier banier hij toen
maals volgde. DE PRADTyer-
eenigde zich met al de te-
genbetuigingen van de zich 
verzettende minderheid der 
vergadering, en was eender 
eersten, welke er aan daehr 
ten, om zich door de vlugt 
aan het lot te onttrekken, 
hetwelk de omwenteling voor 
hare vijanden gereed maakte. 
Sedert het tijdstip zijner uit
wijking tot in 1798,hoorde 
men over-den abtDEPRADT, . 
die te Mamburg stil en on
bekend had geleefd, niet 
meer spreken. Het was als-
5 
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toen, dat hij in die stad, 
zonder naam des schrijvers, 
het eerste zijner geschriften 
in het licht gaf, namelijk 
Jntidote etc. {Tegengift 
voor het congres van Ras-
tadt), hetwelk in Buitsch-
land verscheiden uitgaven 
beleefde. Twee jaren later 
gaf de heer DE PKADX , steeds 
naamloos, een tweede staat" 
kundig geschrift in het licht r 
getiteld: la, Prusse • etc. 
(Pruissen, en %ijneonzijdig
heid). Dit werk in denzelfden 
geest geschreven als het .2V 
gengift had ten doel, om 

, de vreemde mogendheden te
gen Frankrijk op te wek
ken. Na den 18 Brumaire, 
met Frankrijk verzoend, 
vraagde en verkreeg DE PRADT 
zijne schrapping van de lijst 
der uitgewekenen en kwam 
te Parijs terug. De generaal 
DüROC , zijn bloedverwant, 
aan wien hij deze gunst ie 
danken had, bewees hem 
eene nog gewigtïgere dienst: 
hij stelde hem aan den keizer 
voor, terwijl hij dezen verze
kerde, dat de onbepaalde en 
militaire magt geen getrouwer 
dienaar, en in geval van nood, 
geen onverschrokkener voor-
vechter had. Onder zulk eene 
bescherming, waakte de abt 
DE PRADÏ, terwijl hij al de 
hulpmiddelen van zijnen geest 
in het werk stelde, zijn hof 
met zulk een gevolg, dat de 
eerste consul, door zijn on

derhoud bekoord, hem ia 
hoedanigheid van eersten aal-, 
moezenier aan zich verbond. 
Van dit tijdstip af, verzuim
de de heer DE PRADT, ver« 
rukt van zich den aalmoe' 
nemer van den God MARS 

„te zien, zoo als hij zichzel-
ven noemde, geene gelegen
heid meer om zijnen ijver 
te doen uitblinken, waar
voor hij steeds op eene mil
de wijze beloond werd» De 
keizer , aan wien de overdre
venheid, zijner vleijerijen niet 
mishaagde, stelde zich som* 
te vreden , met dezelire door 
deze woorden te beteugelen: 
» Kom aan., abt, zwijg ,89' 
zegt zotternijen :'V maar het 
onwellevendeiezer woorden ,< 
werd voor het overige door 
wezenlijke gunsten beloond» 
Waarvan de abt het voorwerp 
was. In 1805, met eene gra
tificatie van 50,000 francs» 
tot baron verheven, werdW 
daarenboven tot bisschop van 
Poitiers benoemd, en in net 
begin van dat jaar door den 
Paus zelven als zoodanig ge" 
zalfd. Hij volgde den keizer 
weldra naar Milane, en hiew 
eene pontificale dienst, «J 
de plegtigheid, die bij de in 
bezitneming der ijzeren kroon 
plaats had. De keizer bedien
de zich „van hem in «5JJ 
onderhandelingen met » 
hof van Spanje, in 18»°; 
In zijne verhandelingen ow 
de omwenteling van dat Jan»» 
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doet de heer DE PRADX het 
voorkomen, als of hij van 
zijnen gemakkelijken toegang 
tot den keizer gebruik had 
willen maken , om te beproe
ven van hem te overtuigen 
dat hij, doorbel önttroonen 
der ' BOURBONS in Spanje, 
eene hatelijke en onstaatkun-
digè daad verrigtte,. maar 
hetgene wat de waarschijn
lijkheid van zijn verhaal bij
zonder verzwakt i is dat DE 
PRADT, na den afloop dier 
zaken van 'Spanje, en der 
zoo "ergerlijke conferenciën 
vunBayonne, van den keizer 
eene nieuwe gratificatie van 
50000 francs ontving, en 
daarenboven tot aartsbisschop 
van Mechelen, en officier 
*an het ligioen van eer be
noemd werd. In 1810 werd 
de heer DE PRADT belast, om 
DIJ den Paus, die teSavona 
was over eenige bezwaren 
betrekkeHjk het Concordaat te 
gaan onderhandelen4. Na de 
terugkomst Van die reis, be
ga! hij zich naar zijn aarts* 
£ o m . , ^ « * | z o n c l e r d e 
aeTfA\lm i t Q i i e onlvan-
ISdïfc-J1?» we,ke om" 
der ? e . l d , . h e m v a Q d e« iant 
koel/ ' U j k h e i d e e n e ^er 
In tst°otVan8St brokkende. 

S e f t i dat> door ^ e 
JSÏ l nS afgeschrikt, hij de-
m™ met dan met den groot

sten tegenzin en de uiterste 
ongerustheid had aangeno
men. Zulks is zeer geloof
waardig; want de last was 
zwaar. Ook slaagde de aarts
bisschop er zeer slecht in , 
om de edele Polen van hunne 
denkwijze af te brengen, en 
hij kweet zich van zijne zen
ding op eene wijze, die NA
POLEON geheel ontevreden 
móest maken; oo'k liet deze 

'"• op zijne terugkomst van zijnen 
noodlottigen veldtogt, zijnen 
aalmoezenier roepen, en druk
te hem in de hardste bewoor
dingen zijne gedachte over 
deszelfs «.gedrag ui t , en be
paalde zich niet met zijnen 
afgezant heviglijk door te ha
len : hij zette zijnen aalmoe
zenier af, en zond hem naar, 
zijn diocees terug. JDe heer 
DE PRADX verduurde deze 
ballingschap tot in 1814. 
Maar voor het einde van dat 
jaar, was hij te Parijs terug, 
terwijl, bij aldaar het slijk 
reeds kneedde, hetwelk hij 
op den door hein,, zoowel 
als door zoo vele anderen, met 
eene, als het ware, dweepach-
tige vereering aangebeden af
god moest werpen. De ffis-
toire etc. {Geschiedenis van 
het gezantschap van War
schau) was reeds op het ge
touw , ofschoon de heer DE 
PBADI , zeer voorzigtig te 
midden van al deze drift, 
'dezielve eerst na densl&gvan 
fPalerloo en het vertrek naar 
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St, Melenaheell in hetlicht 
gegeven. Hij was een derge
nen die de zaak eerst als 
bepaaldelijk beslist beschouw* 
den, toen deze tweede knods-
slag op den reus was geval
len. In 1814 was de heer 
WR PRADT een der eersten, 
•welke zich yoor de herstel
ling der BOURBONS verklaar
den. Men wil dat zijne be
trekkingen met den heer DE 
T4UÈÏIUND hem tot deze 
afvalligheid medesleepten, 
hetwelk echter door anderen 
betwist, wordt. De memoriën 
van den heer RoviGO getui
gen dat DE PRADT met eene 
onuitsprekelijke woede' tegen 
NAPOLEON bezield was, aan 
w»en hij zijne ongenade niet 
bon vergeven, zelfs niet na 
gewroken te zijn door zulke 
groote rampspoeden, waar 
het land mede in deelde. In 
W geschrift getiteld: fa. 

k ^ m ^ waardigheid in 
^ ^ ) b e r o e m f h j 1 i c h 
* « » . » dat het o p ^ S 
'aadgemgen w a s , d a t de 
^bondene mogendheden be! 

.•«-.te breken, e n o m d e 

fc*^ «ersteïSen̂  
of nL * Tan het mia 

ttunt.xn dfeze gewigtigelbe-
'Nslagmgen kan g « h . 8 b . 

ben, zekep is het, en het 
is voldoende zulks door zijne 
eigene bekentenis; te hevesti-
gen, dat hij ten minste met 
al de kracht van zijnen wiJ« 
aan de verbanning der Na-

Ipoleontische dynastie mede
werkte , en dat bij tot diev 
gene behoorde, welke de» 
grootsten spoed hadden, om, 
met de BOURBONS te Oftder-
handelen; ofschoon hij eoh-
ter doorde laatste gunstig^ 
onthaald werd, behield hij 
toch niet lang den titel van 
kanselier van het legioen van 
eer, welke hem door het 
provisioneel bestuur was op
gedragen; DÉ PRADI W 
zich daarop naar JuvergnH 
uit welk gewest hij eerst na, 
de honderd dagen wederge-
voorschijn kwam* ^ a a r i , 1 
echter eenige stappen hatf 
gedaan, welke enkel diende".» 
om hem te overtuigen dat. n'J 
ook bij de konipgszinden »n 
ongenade was gevallen v ver
zaakte hij de legitimtw «jj 
wel als den mijter, verMbt 

zijn aartsbisdom * * ? ' 
en begon dien pennenstnjo» 
welken hij sedert dat W » J 
met eenen verdeelden «ï\ 
heeft voortgezet, De 0ro 

slag van al de werken, 
men zou kunnen zeggen, 
oorspronkelijke en #? eVn 
denkbeeld van den geheeW" 

f h io 

en 
het 

UUUHUCCm (HU MV" u „ , 

staatkundigen redestrga 
den heer DE PRADT, 
deae woorden .nitJP 
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Welke om *DO *e spreken, 
0»8er zijne pen een sacra
menteel formulier zijn ge
worden 5 » Set menschelyk 
geslacht, is op weg, niets 
zal hetzetve doen terugdeins 
zen." Het zij hij over de Ame-
rikaansche volkplantingen, 
over de congressen van Eu
ropa * over Griekenland of 
Mome schrijft, de gebeurte
nissen in die gewesten voor
gevallen , zijn voor hem nooit 
anders geweest, dan de oht* 
witkeling van dezen profë-
tischen volzin,. Ook zou men 
al de talrijke werken vanden 
heer DE PRAÏIT , kunnen be
schouwen als een eenig, maar 
geschakeerd Cornmentariwn 
tan dezen vruchtbaren tekst. 
Er bestaat geen schrijver, 
onder het getal dergenen, wel
ke zich bijzonder door de 
vruchtbaarheid hebben •on
derscheiden , aan wien men 
menigvoldiger dit verwijt kan 

. doen: Dit had gy ons reeds 
geiegd. De overhaasting en 
ligtzinnigheid van zijnen ar-
beid doen hem op elke Wad-

- ? t ! . t ó i s s t e l l m S e n maken, 
diebij elk ander «gtelijk aan 
«e verregaandste onkunde zou-
Jen worden toegeschreven. 
m schaart hij al de provin
ciën te* Fïreenigde Staten 
rondom de GolfmnMexiko-; 
dan verwart hij MORIM.0 , 
opaansch veldheer, het bevel 
'oerende over de krijgsmagt 
™> het moederland, met 

MORALÉS , hoofd der opstan-
delingen, en doet 'hem naar 
zijn goeddunken sneuvelen; 
Ontelbare dergelijke vei>-
strooidheden, en andere veel 
ernstiger misslagen, zijn door 
den heer HoFFMAHf in het 
Journal des ïièbqts aange
wezen» Ieder ander dan deze 
schrijver zou (Ontwijfelbaar 
onder de scherpe en menig
vuldige schichten , eener zoo 
krachtvolle en juiste critiek 
bezweken zïjn; maar de Heer 
DE PRADÏ bezat een kloek 
en tegen alle aanvallen be
proefd gestel. Op eene on-
verschnokkene wijze beeft hij 
zijne loopbaan vervolgd, en 
geen e belangrijke gebeur te-
nis laten voorbijgaan, zon
der de pen op te -vatten, 
ten einde er de onvermijde
lijke gevolgen van te ontwik 
kelen, en vooral niet zonder 
te betuigen, dat hij het voor— 
zegd had. Ondanks dit al
les kan men niet betwisten, 
dat de schriften van den heer 
DB PRADTJ 'veel warmte ja 
•zelfs dichtvuur ademen,-dat 
zijne uitdrukkingen dikwijls 
schilderachtig en zeer gees-
tig zijn. Indien hij minder 
en bij gevolg oiet meer zorg 
had geschreven, zou hij, wel 
is waar, minder sterke som
men van zijnen uitgever heb
ben getrokken , hij zou wei-
ligt geenen zoo populairen 
roem hebben behaald ; maar 
hij zoude duurzamer goed-
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keuring der ware kenners 
hebben weggedragen. Nadat 
zijn dood door de nieuws
bladen reeds te voorbarig ge
meld was; is de oud-aarts-
bisschop tan Mechelen, Do-
MINICUS DüïOüR DE P R A D T , 
den 18 Maart 1837, te Pa
rijs overleden. Tot zijne na
gelatene werken behooren: 
1.° Anlidoteetc. (Tegengift 
voor het congres van^Ras-
tadt), Hamburg, 1798 , in 
8.vo tegelijkertijd herdrukt, 
te Parijs, in Zwitserland, 
en in 1817, met het navolgen
de werk. - ^2 ,o Zaprusse 
etc. (Pruissen en deszelfs 
onzijdigheid), 1802, in 8.vo 
~ 3.° les trois dges etc. 
(De drie tijdperken der volk
plantingen , of over derzel» 
ver verledenen, tegenwoor-
digen en toekomstigen toe
stand);, Parijs, 1801, S 
^™S'y\-~^DeVétat 
etc. (Over den toestand Van 
den landbouw in Frankrijk 
en over de verbeteringen, 
l™™°r2*flve vaLar 
« J , 1802, 2 dl.n i„ 8<v0 

rJi r^^etc. (land. 
bouwkundige reis in Jti-vergne), 1803, in 8.v<> _ 

6.°Mistoire etc. (Geschie-
f»**** het'gezantschap in 
het groothertogdom jfar. 

8vo ; n 'B ü , ! g a T e ' "1826 , in 
8.v° De Poolsche graaf MORS-
« » van wien DE PRADT in 
m werk een niet zeer vlei* 

I jend' portret had geschilderd, 
deed in 1815, onder den 
titel van Brief aan den .abt 
HM PKHÜT, een antwoord 
in het licht verschijnen, waar
in de abt, weinig gespaard 
werd. — 7.° Du congres 
etc. (Over het congres van 
Weenen), 1815, 2 dl.n in 
8.vo, 2.e uitgave, 1816, 2 
dl.n in 8.vo —. 8.° Mémoires 
etc. (Geschiedkundige aan-
teekeningen over de Spaan-
sche omwenteling), 1816,in 
S.vo — 9.0 Récit etc. (Ge
schiedkundig verslag van de 
herstelling der koninklyke 
waardigheid in Frankrijk, 
op den 3J'Maart J8M), 
1816, in 8.vo, 2.e uitgave, 
1822, in 8.vo — 10.° D® 
colonies etc. (Over de volk
plantingen , en over de te
genwoordige omwenteling 
van Amerika), 1817, "» 
8.vo ~ u . o ffes trois etc, 
(Over de drie laatste maan
den van Zuid-Amerika en 
Brazilië), 1812, in 8-v°' 
3.e uitgave, 1825,• m«.T 

~ 1 2 . o Lettre etc. (BfW 
van eenen kiezer iePa^Jf),' 
ïsn.ins.vo-is.yr;; 
liminaires etc. (Voorloog 
bepalingen der zitting van 
J8JT), 1817 > 8 . * ° - 1 * ; 
Des progrès etc. (Over^ 
voortgang van het • v® 
genwoordigend bestuur 
Frankrijk), 1817, m °'n 
— 15.° les six etc \v 

«es laatste - maanden va 
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'Amerika en Brazilië), 1818, 
in:8.7» — ïe.o Pièces etc. 
{Stukken, betrekkelijk St. 
Domingo en Amerika) ,1818, 
in 8.™ —- 17 ° les quatre 
etc, (De vier concordaten, 
.gevolgd van overwegingen, 
over het bestuur der Kerk 
in het algemeen, en over de 
Kerk van Frankrijk in het 
bijzonder, sedert J8J5), 
1818, 3 d] .»in8.vo_i8.o 
VEurope etc. (Europa, na 
het congres van Jken,zijn
de een vervolg op het con-

.gres van FTeenen) ,1819, in 
S.YO _ 19.o Ze Congres 
etc. (Het congres van Karls-
hctd), 1819, 2 dl.* in 8.vo 
— 20.? Suite e{c. (Vervolg 
van de vier Concordaten), 
1820, in 8 > —21.o Petit 
etc. (Kleine Catechismus, 
tengebruike der FranschèU, 
over de aangelegenheden van 
hun land), IQ20, in 8.v°, 
twee uitgaven. — 22.o De 
T rwolution etc. (Over de 
tegenwoordige omwenteling 
*<*n Spanje, en derzelver 
gevolgen], 1820, in 8.vo _ 
23.0 De Vaffaire etc. (Óver 
de * a a A van de wet der 
verkiezingen), iQ20, in 8.vo 
twee. mtgaven. _ • 2 4 .o De 
lajelgique etc. (Over BeU 

1820, m 8 . v o _ 2 5 > 0 / , ^ _ 
*ope etc. (Europa en Ame-
riJict, sedert het congres van 
4ken), 1821, 2dl.ain8.vo 
""- 26,o Rappel etc. (Her

innering, aan eenige voor
zeggingen, betrekkelijk Ita
lië , uit het congres van 
Pfèenen overgenomen) ,1815 
~ 1821, in 8.vo ~ 27.o 
VEurope etc. (Europa en 
Amerika in J82J) 1822, 2 
dl.»' in ' 8 . w — 28.o Exa
men etc. (Onderzoek van 
het.plan der Cortes aange
boden , over de erkenning 
der onafhankelijkheid van 
Spaansch-Amerika), 1822, 
in 8jo •— 29.° De la Grèce 
etc. (Over Griekenland, ito. 
deszelfs betrekkingen met 
Europa), 1822, in 8.vo, 
twee uitgaven. — 30.o Pa-
rallèleetc. (Vergelijkingder 
Engelsche en Russische 
magt, betrekkelijk Europa, 
gevolgd van een Overzigt 
over Griekenland), 1823, 
in 8,vo, 2.e uilg.1824. •— 
31,° Pré/ace etc. (Voorrede, 
aon het hoofd der tfittrek-
selen van de inleiding tot 
de Geschiedenis van KJREL 
F),, vertaald door DÜFAÜ en 
GÜADET , 1823 , in 8.v<> —. 
32.o VEurope etc. (Europa 
en Amerika in J822 en J828), 
1824, 2 dl.» in 8.™ — 33.° 
La France etc. {Frankrijk, 
de uitwijking en de volk
plantingen), 1826, 2 dl.» 
in 8,70 — 34.0 Examen etc. 
(Onderzoek van de voorstel
ling der beweegredenen tot 
de wet, betrekkelijk de scha
deloostelling der uitgewe
kenen, in de zitting van den 

http://2dl.ain8.vo


240 P R A . 

i Jamiar#J8ê6Voorgéle&en)i 
1825, in 8^o — 35.° Frai 
systeme etc, (Ff aar stelsel 
van Europa, betrekkelijk 
Amerika en x Griekenland), 
1825 i in 8J° — 36.° Con
gres etc. (Congres van Pa
nama), 1825 , in 8.v° — 37.° 
Du \Jesuitisme etc. (Over het 
oude en hedendaagsche Je-
suitismus), 1825 , in 8.v»; 
2.« uitg, 1827, in 8.vo — 
38.° VEurope etc (Europa, 
met betrekking tot Grieken
land en de hervorming van 
Turkyë), 1827, in 8,v° — 
39.° Concordat etc. (Con
cordaat van Amerika met 
Mome)t 1827, in 8.vo — 
40.° Garanties etc. (Waar
borgen, aan Spanje te vra-
gm)r 1827 , in 8.w enz, 

PRAGEMANIT ( NICOIAAS), 
doctor in de wijsbeerte teVe-
na, alwaar hij in den bloei 
fijner jaren, in 171 & overleed, 
zijnde in 1690 te Straden 
geboren. Er bestaan van hem: 
1." eene goede verhandeling 
De meritis Germanorum in 
jurisprudentia naturali, - , 
2,0 een Latijnsch werk over 
het Canonieke regt, enz* 

( * PRAM (CHRISTIAAÏT) , een 
dichter en staatsraad in Noor
wegen in 1756 geboren, en 
in 1821 op St. Thomas, een 
der Antillièche eilanden, 
overleden, heeft in 1785, 
een dtchtstuk b 15 zangen 

in bet licht gegeven, geti
teld; Staerkadder, waarvan . 
het onderwerp uit de fabel- j 
achtige geschiedenis der Scan- ' 
dinaviërs ontleend is. Men 
ontvraart in hetzelve vele ge» 
breken en ongelijkvormighe-
den; maar het bevat ook vele 
schoone trekken, PIUH heeft 
daarenboven nog drie be
rijmde tooneelslukjeswm?" 
digd i DAMÖN en Prem; 
AS, 1789; FRODB\enJiS" 
GAL\ 1790, en OLIM* en 
SopffRQiTlE, welke bij het 
lezen beter hebben voldaan 
dan op het tooneel. Zij z§n 

in de tooneelkundige verza
meling van RAHBBK gedrukt. 
Hij heeft ook Verscheen 
Blijspelen geschreven, w»k8 

niet gedrukt zijn, en-een 
zangspel, getiteld: £agertm> 
in de Minerva opgenomen» 
tot de redactie van welW" 

-schrift hij behoorde. ,aen 
vindt verscheiden MJi>er §1" 
dichten in de Gedenkscfcif" 
"ten der koninklijke ntm' \ 
schappij van schoone » « J 
ren van JFoppenhagW' a ; 
dichtvuur, de kracht, een» 
rijke verbeelding kenschetsen 
bijzonder het talent van de
zen dichter. Hij " ^ V i l 
scheiden belangrijke staWf" 

geleverd aan de Gedenksf^ 
ten der maatschappij v, 
Scandinavische letterkwW> 
van welke hij lid wa** 

P i iA S w N . -Z i eCHOi^ ' 

file:///Jesuitisme
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PRAT ( ANTQNIDS DU) , aarts
bisschop en kardinaal, in 
1465,, uit eene adellijke fa
milie van Issoire in Auvev-
gne geboren , verscheen eerst 
in de, pleitzaal vap. Parijs. 
Hij werd vervolgens luitenant-
•generaal in het baljuwschap 
van Mont-ïïermnt', daarna 
advokaat-generaaL bij het par* 
lenient van %ovlpuse. Van 
post lot post verheven,.v^erd 

'hij, in 1507' president, van 
het parlement van Parijs, 
en in 1515, kanselier van 
Frankrijk, Om aan den regts-
gang meer veerkracht en vaar-, 
digheid bij te zetten, meende 
hij den honing te moeten 
ingeven, van, bij het parle
ment van Parijs eene nieu
we, kamer te voegen. J)eze, 
kamer , uit twintig raadshee-
ren zamengesteld, vormde 
datgene* wat men la Toutnel-
h noemde. Daar FRANCISCUS, 
I steeds geld-behoefte had, 
zoo zag de kanselier zich ge
noodzaakt zijne toevlugt tot 
middelen te nemen, welke 
met zijn . karakter' streden.. 
De hoofdgelden werden ver
hoogd, en zonder (strijdig 
met de oude orde des rijks) 
het octrooi der staten af te 
wachten, nieuwe belastingen 
ingevoerd. FRANCISCUS I , in 
Italië' gevolgd zijnde, over
reedde hij dien vorst, de 
pragmatieke sanctie, te vernie
tigen, en het concordaat te 

XX. DEBÜ. Q 

sluiten, door, hetwelke.de 
Paus aau den koning het regt 
inruimde, om dè benefit 
ciën van Frankrijk te be
noemen , terwijl de koning 
aan den Paus dé annalen der 
groote beneficien, op den 
voet der loopende inkomsten, 
afstond. (Zie FR&imsqpsï.eji 
LEO X), Dit concordaat maak
te gelukkiglijk een einde aan, 
de langdurige geschillen ,we,L-« 
ke tusschen de Pausen en, 
de koningen van Frankrijk 
beslaan hadden. Nadat hij 
den geestelijken staat' om
helsd had , werd DO PRAÏ , 
achtereenvolgend benoemd tot 
de bisdommen van JHtemac % 
Jlbi t Falence, Die en €}ap; 
tpt het aartsbisdom Sents,, 
en eindelijk in, 1527 tot hel 
het purper. Als, legaat a, letr 
tere in Frankrijk benoemd* 
kroonde hij de koningin ELEO-
NORA van Oostenrijk. Een. 
ItaJiaansche schrijver beweert 
dat hij zich in 1534, naden 
dood van CLEMENS YJI, tot 
de pauselijke waardigheid 
^ilde verheffen, en. voegt er 
bij dat hö z»Mss aandenfco-
ning voorstelde, aan wien, 
hij beloofde tot 400.ÖOQ 
kroonen te zulle» bijdragen; 
maar dat deze vorst met zijne 
eerzucht 'deo spx>t dreef, en 
zijn geld behield. Deze bijzon
derheid heeft niet de minste 
waarschijnlijkheid, wwt.»be-
halve dat PAÜWS JJI* a,ch> 

• 
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en twintig dagen na den dood 
van CJÜEMKNS VII de pauselijke 
ifoon verkreeg, is het niet 
Waarschijnlijk', <Jat Du PRAT, 
die oud én gebrekkelijk was, 
er aan dacht, om de rust 
van zijn huis', voor de woe
lingen van den pauselijken 
troon te verwisselen. Op het 
einde zijner dagen > trok hij 
naar het kasteel Nan-
touület,alwaar hij iri 1535 
overleed. Men beschuldigt 
.dezen minister, van den ko
ning het denkbeeld te heb
ben ingegeven, de regterhjke 
ambten te verkoopen. De 
markies D'ARGËNSOÏT onder
neemt het, om hem in zijne 
JLoisifs van dit verwijt te 
regtvaardigen, en zegt dat 
het D'AMBÓISE was, die de 
posten verkoopbaar maakte, 
maar deze verzekering schijnt 
veel minder bewezen dan de 
eerste.— Zijn zoon, WIHEM 
DÜ PRAT, bisschop van Cler-
mont, was, onder Paus PAU-
xvs... I II , bij de kerkveraa-
denng van Trente tegenwoor
dig •, stichtte te Parijs het 
collegje van Clermónt, voor 
de Jesuiten , en overleed in 
in 1560, in den ouderdom 
Van 53 jaren , den roem van 
een ijverig en verlicht pre
laat te zijn geweest, nalatende. 

PRATEUI of PRATOH 
l*RANCïscüs MARIA), kano-
Bit van Capua, alwaar hij 
w 1700 geboren werd. Hij 

werd als een der geleerdste 
mannen van zijnen tijd be
schouwd , en heeft in het 
licht gegeven: 1.°> fiistoria 
priricipum longobardorum 
quce continet aliquot opus-
oula de rebus Zongobardo-
rum beneventance olim 'pro
vincie/e , quce modo regnum 
/ere est Neapolitamm > Na
pels, 1754, 5 dl.» in 4.t0 

Deze zelfde geschiedenis was 
;in 1643 , door CAMIUDS PEI.-
LËGRINI den jonge, van Ca

pua, iri het licht gegeven; 
dezelve ging van 720 tot 1137 
en werd in de geschiedkun
dige verzamelingen vanBüR" 
MANN en MDRAXORI opgeno
men. PRATBi.ii vermeerderde 
dezelve aanmerkelijk, verrijk
te dezelve met verscheiden 
verhandelingen en met het 
Leven van PBUUEGKINI. — 2.° 
Dé consolari della provin-
cia della Campania, disser-
tazione, Napels, 1757. •— 
3.° La vla Jppia riconos-
ciuta e descrüta di £owa 
a Brindisi, Napels ,17*' > 
in fol. met platen. PftAïBtM . 
overleed in 1786. 

PRAÏIKAS, een oude treur-
speldichter, van Phhonie 
of Phlius , eene stad> den 

Peloponesus, in de nabuur-
schap van Sicyon, bloeide 
omtrent het jaar 500 v°°r 

J. C. Deze dichter was de 
tijdgenoot van M%cnxm• en 

CHERIIUS , die in denzelWen 

# 

http://PRATBi.ii
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smaak schreef, en wiens me
dedinger hij was. Hij ver
vaardigde tot 50 tooneelstufc-
ken.,.' onder welke er 32 zijn, 
die met den naam van He
keldichten worden bestem
peld. Men yindt eenige frag» 
menten derzelve in het Cor
pus poetarum Grcecorum, 
Genene, 1606 en 1614, 2 
dl.» in fol. 

PRATO, VEIJTüRA., •—• Zie 
VEMURA. 

* PRATT (KAREI.) , kanse
lier Tan Engeland, meer 
bekend onder den naam van 
graaf CAMDEN, werd in 1713, 
geboren, en volbragt zijne 
studiën te Eaton en te Cam* 
bridge. Hij oefende vervol-/ 
gens met weinig roem, ge
durende verscheidene jaren 
het beroep van advocaat uit, 
en in 1754 werd hij door 
het vlek J)ownton,iti PFilts-
hire tot het parlement be? 
noemd. Vijf j a r e n later tot 
bijzittend regter van Bath, 
daarna tot procureur-gene
raal des konings benoemd, 
presideerde hij in het laatst 
van 1761 het hof der plaids-
communs, en werd ridder 
omtrent denzelfden tijd. In 
1762 .ontving hij den rang 
van advokaat des koniDgs. 
CAMDEN vereenigde met de 
wetenschap des wetgeleerden, 
«e onpartijdigheid van over-

heidspersoon , en toonde vele 
waardigheid in de uitoefening 
zijner bedieningen'\ zoowél 
als eene diepe .ervarenheid 
in de burgerlijke en staat
kundige wetgeving van zijn 
land. Zijn .gedrag in de zaak 
van JOAMES WIMCES , en in 
die der boekdrukkers Van. 
Nort'Briton , won hem zeer 
de volksgunst. De Jord-mayor 
van Londen, en de raad der 
stad, zonden hem, in eene 
gouden doos, de, acte van 
deelneming aan hunne vrij
heden, en gaven hem nog 
andere eerbewijzen. In 1765,' 
werd PRATT tot pair van 
Groot-Britanniè verheven, 
met den titel van vrijheer 
CAMDEN1, en , in 1766, ver
ving hij lord NORTHINGTON , 
in hoedanigheid van groot
kanselier. Hij behield ten 
allen tijde zijne onafhankelijk
heid ; en zijne onafgebrokene 
oppositie in het stuk der 
Noord-Amerikaansche volks
plantingen (hij verhief zich 
tegen de schatting der Jme-
rikanen), deed hem in 1770 
zijnen post verliezen, Nadat 
in 1782 , de uitslag van den 
Amerikaanschen oorlog het 
denkbeeld bevestigd had, 
hetwelk lord CAMDEN er zich 
van had gevormd , namende 
ministers hun ontslag en werd 
hij tot voorzitter van den raad 
benoemd. Het ministerie der' 
Coalitie genaamd, verdrong 

2 
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*hem, eenen oogenblik uit de-: 
zen post, maar hij verkreeg 
denzelven, in de maand Mei 
1786, met den titel van 
graaf, bepaaldelijk terug. 
Met betrekking tot de Fran-

1 sclie omwenteling, schaarde 
hij; zich onder de banieren 

..vaa.PiTT, Hij overleed den 
18 April 1794. Men schrijft 
hem eén werk toe, getiteld: 
Nasporingen over denaard 
en de uitwerkselen der wet 
van habeas corpus, hetgrooie 
bolwerk der JEngelsche vrij
heid enz. Lord CAMDE,N was 
met eenè dochter van Nic. 
JOTRETS gehuwd. 

- PRAXAGORAS van Athene, 
leefde in b,etjaar345na J, C. 
Bil «af, pas 19 Jaren oud 
zijnde in het licht de Ge-
schiedems der koningen van 
Athene, en toen bij 22 jaren, 
oud was, het Avenvan 

ï-floiios heeft er ons W . 
menten van bewaard, o l 
. J * f g ^ heiden, spreekt 
Wj .m hetzelve zeer TOor~ 
deehgf o^er dien vorst: eene 
getuigen,* die zeker m e e* 
Wardig. w, en meer g e z a„ 
J*.kracht heeft, d j 2 
hfkelmgen,, der Z 0 0 g e n a a n i d e 
filozofefl.vandeiS^eeuw! 
g ^ d e n eersten, C h r i s i 
^ ^ g e h r a a k t . (ZieKw-
S;ANIIJN). Hij had. ook het 

ixroote geschreven. 

PBAXEAS, eeB aartsketter 
der 2e. eeuw, was een phry-
giër. Hij begaf zich naar Ro
me, ten tijde van Paus ELEB-
ÏHERIÜS> verklaarde zich al
daar tegen de Montanisten, 
en spoorde den Paus aan, 
om de gemeenschaps brieven, 
welke hij hun op valsche 
vertoogen verleend had, in 
te trekken. Hij was, wijl 
hij hunne ?ekte verlaten had, 
zeer wel met hunne dwalin
gen bekend ; maar hij ver
viel vervolgens in eene andere 
ketterij, daar hij in de Al
lerheiligste Drieënheid slechts 
eenen persoon erkende, en 
zelfs zeide, dat de Vader, 
zoowel gekruist was, als «e 
Zoon, welke dwaling -la|er 

door de Noëtianen, Sabellia
nen en Patripassianen gevolgd 
werd. TJSRTMOANBS sdureej 
met eene bijzondere hevigheid 
tegen PKAXEAS , die van Rome 
naar Afrika was overgesto
ken. Hij keerde tot w»;»» 
drie malen in den schoot 
der Kerk terug, -di« > *Te" 
als eene goede moeder, neJ" 
met zachtmoedigheid om
ving, maar hij verviel steefls 
weder en stierf in de »et* 
terij. 

PRAXimES,een6riek«clie 
beeldhouwer,> bloeide^ om
trent het jaar 564 vóór J. «£ 
was zoo gelukkig i n h e t I j 
werken van het marmer»?8 

hij hetzelve, als door We 
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kunst scheen te bezielen. Al 
zijne werken, zegt men, wa
ren uitstekend fraai: men 
wist niet aan welk derzelve 
men de voorkeur „ zoude 

' geven, men behoorde zelf 
een PRAXITELES te zijn, om 
over de verschillende graden 

•van volmaaktheid te oordee* 
len. De beruchte Ijchtekoöi 
PHUTHÉ van PRAXITELES de 
vergunning bekomen hebben
de om zijn schoonste werk, 
te kiezen, bediende zich van 
eene list om hetzelve te ken-
fien. Zij liet den beroemden 
kunstenaar aankondigen, dat 
zijne werkplaats in brand 
stond, geheel, buiten zich 
zelven riep hij uit: » Ik ben 
een verloren man, indien de 
vlammen mijnen* SAÏTRUS eri 
mijnen CUPIDO niet gespaard, 
hebben.". Na dat PHRTNÉ , 
aldus het geheim van PRAXI-
TELES vernomen had, nani 
zij den CUPIDO, De oude-
schrijvers hebben een ander 
standbeeld der Liefde, door 
dezen beeldhouwer, vervaar
digd , zeer geprezen , alsmede 
eert beeld van PHRTNÉJ een 
onder andere, waarvan de 
inwoners van Gnïde- bezitters 
waren ,* maar dat PtlNltJS 
zegt, beneden dat van Sco-
PAS (zie dat artikel) te zijn. 
Men ziet, dat PRAXÏTELES , 
even gelijk de meeste kunste
naars van hét heidendom, 
DÜ voorkeur onderwerpen 

Q 
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köós, die naar de bedorven
heid der zeden, én ;den 
•smaak van een 'wellustig volk 
afgemeten waren. Het ge
wone gevoelen is > dat een 
der beide paarden, welke men 
te Rome op het Morfie-Ca-
vuttoziet, vanPRAXIXËBESis. 

PBÉ (JÓANNES DU) , een 
beroemde kluizenaar $ in het 
kanton Fribürg > in Zioit-
serland, heeft zich door 
èen in zijne soort eenig werk 
onderscheiden, hetwelk de 
bewondering van alle reizi
gers tot zich trekt. Het is 
een in eene rots uitgehouwen 
klooster, aan hetwelk hij 
met; zijnen knecht 25 jaren 
arbeidde. Hij was te Gruy-
è m geboren, én kwam in 
1708 i in de Sdne ongeluk-̂ • 
kiglijk om het leven, met 
studenten- van Friburg•, die 
hem op den 'feestdag zijner 
kerkwijding waren komen 
bezoeken , en welke hij , in 
een bootje, dat omsloeg, 
haar den adderen oever wilde 
brengen. • 

PRE DE SAWT-MXü'R-i'Ni-
COLAASFRANCISCÜSDÜ),. rent
meester te Parijs, alwaar 
hij in 1695 gebaren was, 
overleed aldaar in t774. Hij 
heeft in het licht gege
ven: 1°. Fetialing [in het 
JjVanschJ van het verloren 
paradijs van Milton, 3 dl.n 

3 
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in 12.»o, welke het heroverd 
paradijs bevallen, door een 
Jesuit vertaald, en de aan
merkingen van ADISSON op 
het verloren paradijs. Deze 
vertaling ,* waarin de voor
naamste gebreken van het 
oorspronkelijke zijn verbe
terd, door er veranderingen 
en weglatingen intemaken, is 
in eenen levendigen kracht-
vollen en schitterenden stijl 
geschreven. Intusschen ver
wijt men aan DÜ PRÉ, het 
werk van MILTON zonder ont
zag verniinkt te hebben. — 
2.o Essai etc. (Proeve over 
de munten van Frankrijk), 
1746 in J2.mo, e e n w e r k 
vol be angrijke nasporingen, 
en bülgkerwijze op prijs ae-

{jVasponngen over de waar-
de der munten, en den prijs 
fr granen), 1761 , in 

4/> Tables etc, (Tafels over 
de duurzaamheid van het 
l'wn der mensehen) X I Ignwfc i„;de B&™? 

, historie van m BOJTO*. 

PRÊAVX (DES). — 7[e R m 

WAü. (WL Ms) . , ' °l* 

T ' , Graa? van), een der 
deugdzaamste en'-.fat™' 

8pronkehjke ) m e l d e I ) ( ) R U , s J 

en SPINOIA'S verbondene fa
milie geboren. Achtereen
volgend, kanonik, aartsdi
aken en deken der kerk van 
Besangon, abt van Belle-
vaux, schitterde hij door 
zoo vele uitstekende hoeda
nigheden, in de uitoefening 
dezer bedieningen, dat hij 
de achting en het vertrou
wen van zijnen vorst verwierf. 
PHIWPPDS I V , koning van 
Spanje, benoemde hem tot 
kerkelijk raadsheer van liet 
souvereine hof van Bourgon-
dïê, en in 1667 werd hij 
verkozen, om van wege de 
staten van dat gewest naar 
den rijksdag gezonden te wor
den. Zijne bekwaamheid in 
de onderhandelingen deden 
hem in 1672, tot de waar
digheid verheffen van opper-
raad voor de zaken der ffe* 
derlanden en Bourgondiër 
bij KAREJ. I I ; een post,die 
zUne tegenWoori ie 
Madrid vorderde. Tien ja
ren later werd bij tot bis
schop van Brugge 'benoemd. 
Zijne godsvruch t en zijn ijver', 
die gedurende zijne onder
handelingen niet verflaauwd 
waren , openbaarden zich met 
eenen nieuwen luister na zij
ne verheffing. Hij stelde'al 
zijne zorg in het werk, °m 
de pligten van eenen waak-
zamen herder te vervullen» 
en legde er zich vooral op 
toe om het onkruid van de 
goede tarwe te onderscheiden, 
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teneinde hetzelve uit het veld 
te rukken, dat aan [zijne be
arbeiding: was toevertrouwd. 
Tot het aartsbisdom Meche-
len benoemd r toonde Hij 
grooteti tegenzin om zijne kud
de te verlaten ; en er werden 
uitdrukkelijke bevelen van 
Paus ALEXANBER VIII ver-
eischt, om hem deze nieuwe 
•waardigheid te doen aanne
men. De Nederlanden her
inneren zich nog den ijver, 
welken hij in het werk stel
de, om de zuiverheid des 
gelöofs en het gezag van den 
stoel van Rome te handhaven ; 
om de besluiten dezer moe
der-Kerk , de kerkelijke lucht 
en jurisdictie te doen nale
ven. Zijne liefdadigheid je
gens de armen j zijne gods
vrucht en de zachtheid zijner 
zeden verwierven hem de 
liefde en het vertrouwen zij
ner ware schapen , maar hij 
had veel te verduren van 

' hen , die weinig Onderwer
ping aan het. gezag van den 
heiligen Stoel toonden. Ein
delijk onder den last der ja
ren en zwakheden gebukt, 
overleed hij te Brussel in 

.1711 , Besangon , Brugge, 
Brussel, Mechelen, de ab
dij Bellevaux bezitten ge-
denkteekenen zijner mildda
digheid en zijner gods
vrucht. Men ziet zijn praal-
8raf> op eene uitmuntende 
w p e uitgevoerd in de hoofd

kerk van Mechelen, naast 
dat van zijnen broeder PROS-
PER AMBROSIÜS PRECHTANO, 
luitenant-generaal der Spaan-
sche legerbenden, te Èrus* 
sel 'm 1707 overleden. Of
schoon dit laatste gedenktee-
ken aan het andere grenst, 
is hetzelve echter buiten het 
heiligdom.. Men ziet deze 
woorden boven dezelve; Quo-
modo in v%ta dilexerunt se» 
tta et in morte non sunt 
separati. 

* PKÊCY (LODEWIJK FRAN-
CISCDS PERRIN, Graaf van) 
een Fransch koningsgezind 
veldheer, den 15 Januari} 
1742 te Sèmur in Brion-
nais geboren ,was, reeds in 
het begin der omwenteling, 
een der ijverigste verdedigers* 
van de monarchale zaak. Na 
van 1755 tot 1762, in de 
oorlogen van Duitschland 
gediend, en den veldtogt 
van Corsika. mede gemaakt 
te hebben, werd hij in 1783 , 
bevelhebber van het batail-
lon jagers- des Fosges, wees 
in 1791 den rang van kolo
nel van het regiment van 
Jquitanië van de hand, Om 
des te nader bij den koning 
te Zijn, en begaf zich in 
hoedanigheid van luitenant
kolonel onder de constitutio
nele garde van IODEWIJK 
XYI. Daar deze garde wel
dra werd afgedankt, ging de 
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graaf BEPRÉCÏ-, zonder schijn-
haré hoedanigheid voort met 
voor de veiligheid des vor-

1 .ste"n en zijner doorluchtige fa
milie te waken, en op den 10 
lüguslus 1792 streed hij in de 
gelederen der Zwitsers, Het 
is aldaar, dat de koning, 
bij het verlaten van z|jn pa
leis,, om hetzelve niet weder 
binnen te treden, dezen ge
trouwen dienaar ontdekken
de , uitriep: rfch, gelrouwe 
JPRÉCY.'" Deze woorden ge
schiedkundig geworden, zijn 
krachtens eene autorisatie 
van LODBWIJTK XVIII, als zin
spreuk in het wapenschild van 
de familie des-graven gehei
ligd. 3Va den koningsmoord 
van den 21 Januarij, begaf 
de graaf DE TPRECT zich naar 
Sèmur en wachtteer de ge
legenheid af, om aan de mo
narchale "zaak nuttig te zijn; 
toen de Lyonnezen hem het 
bevel, over het verbondene 
leger aanboden; hij nam zulks 
aan, en begaf-zich naar 
Zyón ; maar de ontrouw van 
dit leger bragt hem weldra 
tot hét verschrikkelijke voor-
uitzigt, eener belegering, tot 
welker fioofdbieding geener-
lei voorzorgen "waren geno
men, vruchteloos deed hij 
pogingen o'm van buiten hulp 
te bekomen; de stad werd 
óp den 8 Augustus 1793, 
alvorens nog eenjge zijner 
beschikkingen van uitwerking 
konden zijn, door een leger 

Van 40.000 man aangetast, 
Intusschen beloofde een- of. 
ficiële Jast aan de gezagvoer
ders , goedertierenheid en 
bescherming aan de inwoners, 
mits de stad binnen een uur 
hare poorten opende, en ha
re menners uitleverde. Dit 
voorstel werd in handen ge-
steld van den graaf DE PRÉCY , 
die zich haastte om er kennis 
van te geven aan den raad 
des bestuurs der stad. Men 
weet dat het antwoord al
gemeen ontkennend was. Na 
gedurende twee maanden den 
hevigsten tegenstand te heb
ben geboden/besloot de Lyon-
nesche generaal, om aan het 
hoofd van 700 manschappen; 
in drie corps verdeeld, onder1 

höt vuur der belegeraars, 
eenen uit val te doen; zijne, 
bende werd in de pan ge
hakt, en hij zag siich genood
zaakt zijn heil in de vlugt 
te zoeken. Gedurende acht 
maanden ;n een onderaardse!» 
hol verborgen , was het eerst 
na den val van ROBESFIERBE , 
dat hij Frankrijk kon ver
laten. Gedurende zijn ver
blijf op vreemden bodem 
werd de graaf DE pRECruiet 
verscheiden diplomatische 
zendingen belast, en kweet 
zich van dezelve met al den 
hem mogelijken ijver; maar 
hij had ook nieuwe vervol
gingen te duchten; op *eI" 
zoek van het Consulair- be
stuur in Pruissen in heen-
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tenis geilomen , verkreeg Hij 
eerst na eene aohttienmaand-
sche gevangenschap zijne vrij
heid weder. Eindelijk werd 
hem in 1810 vergund naar 
zijn vaderland terug te kee-
ren, alwaar hij tot aan de 
restauratie in de afzondering 
leefde; alstoen tot luitenant-
generaal benoemd en met 
het Roode Lint versierd, nam 
hij hét bevel op zich over 
denationalegarde van £yon, 
al waar hij met geestdrift werd 
ontvangen, hij werd vervol
gens honorair-inspecteur, der 
nationale gardes van het 
iffAÖHe-depar temen t , en be« 
gaf zich aaa.TMarcigm, al
waar hij in 1820 overleed. 
r* PETRUS DE VRÈGT , neef 
van den voorgaande , in 1822 
teSémuren Brionnais over
leden , is de Schaver van 
een dichtstuk in 4 zangen 

/getiteld £es Mctïiyres (De 
martelaressen), waarvan de 
imi * , ' « r&igion ei du 
^ « . B I . S l . b l l 9 5 , een 
breedvoerig verslag heeft ee-
f j » . Hg had verscheiden 
anüere Werken geschreven , 

fir^r^^g^ied: 
^ndgd.chtstuk&WeW, 
eeL V e l°^ & S ™ A B I S 

o*, j 'j' • Uaristendoms 

Z t ï T * ? * * der-vol~ 
4 PRECHASCO (JACOBÜS), f 

Q 

een ïtaliaahsdhe bouwkun* 
•dige, in 1757 geboren, ónr 
derscheidde zich in geheel 
Italië-door zijn talent in de 
tooneel-bouwkunde en in de 
kunst om tuinen volgens den. 
Engelschcn smaak aan te leg-, 
gen. Onder zijne voortbreng
selen verdient bijzondere 'op
merking het park van de 
prinses van Xorene-Gdrig-
nano ; de herstelling van het 
groote tooneel Canobiano te 
Milane, de meeste der ver
sierselen voor de mytholo
gische balletten van VIGANO 
en ÖIOJA ; het vernieuwde 
groote tooneel van Napels 
en dat van het hof van Mi
lane te Monza. Men noemt 
eindelijk verscheidene door 
hem in Piemont geschilderde 
of gebouwde tuinen en too-
neelen. PREGLÏASCO is in 
den ouderdom van 68 jaren 
den 25 december 1825 te 
Turin overleden. , 

pREMONTVAI, (ANDHEASPB-
TRTJS XE Gvit BE) , lid der 
akademie van wétenschappen 
van Berlijn, werd in 1716, 
te Gharenton geboren. Zijne 
zucht voorde wiskunde, deed 
hem in 1740 te Parijs, 
eene kostelooze school voor 
die wétenschap openen. De 
trölsche 'bediizucht van zijn 
karakter berokkende hem 
vele vijanden; nadat bij door 
zijnen vader onterfd was, 
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verliet hij Frankrijk. PRE-
HONTVAfc, onder zijne schul
den, gebukt, ontving van 
FONTENELM! eene ondersteu
ning van 1200 livres, met 
•welke hij zich met eene door 
hem geschaakte jufvrouw, te 
voet naar Geneve begaf. Hij 
trad met haar te Friburg 
in. den echt, bragt een of 
twee jaren te Bazel door, 
zwierf door eenige steden van 
Duitschland rond, en ves
tigde zich vervolgens Xe Ber
lijn ral waar hij opgang maak
te en in geschillen geraakte. 
Het was alstoen dat hij'zich 
onder de schrijvers rangschik
te, en voor de boekhande
laars werkte. Wij hebben van 
hem: 1.° La monogamie etc. 
(fye monogamie of de eenig-
heid in het huwelijk), 1751, 
3 dl.n in 8.vo, e e n slecht, 
zonderling en vervelend werk. 
,—. 2.o Ie DIOGÈNJE etc, 
(De DIOÜENES van i>'MEM-
BERT) , in 12.mo D'AIBM-

, BERI wenschte in elke eeuw, 
, wen weet niet wel waarom, 

eenen DIOGENES, maar meer 
bescheiden, wijzer en wel» 
voegehjker dan de Cynieker 
van Jt/iene. Yolgens dezen 
wensen heeft PREMONXVAI dit 
werk geschreven, waarin de 
geest van onafhankelijkheid, 
de haat jegens de maatschap
pij en het Christendom , eene 
aanhoudende raaskalling vor
men. — 3,° Préservatifs 
etc, (Behoedmiddelen tegen 

de vervalsching der Fran-
sche taal in Duitschland), 
1761, in 8,vo, dit is 
het beste van al zijne wer
ken. — 4.° verscheiden Ge
denkschriften. Hij overleed 
den 3 September 1764 te 
Berlijn, den roem van een 
geleerd man nalatende,.maar 
die zijne geleerdheid door zijn 
eigenzinnig, dwarsdrijvenden 
opvliegend karakter gehaat 
maakte. Niets werd onhe-
paalder bij hem beoefend dan 
de Godsdienst. Op verschei
dene plaatsen zijner geschrif
ten , verklaart hij zich voor 
het Socinianismus, op and^e 
geeft hij zich voor eenen 
godist uit; hij is zelfs ten 
voordeele der ondeelbare stol-
jes. van EPICURTJS , in on
gerijmde bespiegelingen ver
vallen , welke door de abten 
NONOTÏE en BERGIER , en zelts 
door VOMAIRE , wiens stem 
in dergelijke onderwerpen 
niet verdacht kan schij
nen , krachtdadig wederleg* 
zijn. Men vindt intussenen 
in zijne werken , zeerver-
eerende getuigenissen voorne 
Christendom en voornamelijk 
voor de religieuzen , welke wj 
als de redders der wetenschap
pen, der kunsten en der iet-
teren, in de tijden van on
wetendheid en onbeschaara-
heid beschouwt. 

in 
PRENESSIJÏ ÜS, P r * t o I \ n a het leger van PAPIRIÜSCÜBSOK* 
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in het jaar 320 vóór J . C. 
volgde de dapperheid van zij
nen veldheer niet na. Door 
eenen laffen schrik bevangen, 
leidde hij zijne troepen met 
eene traagheid ten strijd, 
welke eenen den dood vree
zenden man verraadde. De 
consul PAFIRICS liet hem na 
de overwinning bij zich ko
men en terwijl hij voor zijne 
tent wandelde, gaf hij den 
lictor het bevel de bijl op 
te heffen. Op dit bevel ver
stijfde PRENESTINUS var! schrik. 
Welaan lictor, voegde" de 
consul er bij, Kapt dezen 
wortel af die den weg belem
mert. Hij zond hem aldus door 
de vrees des doods geheel ont
steld terug , en gaf hem eene 
voor de toekomst goede les, 

PRESI.ES (RAOÜL DE), na
tuurlijke zoon van den stich
ter van het collegie van Pres-
les, advokaat-generaal bij het 
parlement van Parijs, later 
rekwestmeester van hel paleis 
Van koning KAREI, VJ, was 
«e geschiedschrijver en dich
ter van dezen vorst. Op zijn 
Jevel vertaalde hij in het 
Jransch, de Stad Gods van 
den heiligen ADGÜSTINUS. Zij-
D,LVertal inS i s in 1486, te 
fMeville,\twee deëlen in 
tol en te Parijs, in 1531 
gedrukt. Dezelve is zeldzaam. 
« « e vertaling der Stad Gods, 
gaat verzeld van een Gom-
Wntarium, hetwelk eene 
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voor dien tijd zeer merk
waardige geleerdheid bevat , 
en waarin men eenige be
langrijke aanteekeningen voor 
de Fransche geschiedenis aan
treft. Men heeft nog van RA-
OÜL , eene Traite etc. (Ver
handeling over de geestelijke 
en wereldlijke magt), welke 
GOLDASTI, in het eerste deel 
zijner Monarchie heeft op
genomen, als den protestant-
schen grondbeginselen gun
stig zijnde. Het is een Jkort 
begrip van de Songe etc. 
(Droomvan VERGIER) , wel
ke PRESI.ES, op aanzoek van 
koning KAREI. V vervaardig
de. Er bestaan gegronde re
denen om te gelooven, dat 
hij ook de schrijver van den 
Droom van VERGIER i s , 
1491, in fol, welken men 
daarenboven in de Libertés 
etc. (Vrijheden der galli-
kaansche kerk) vindt, 1731 
4 dl.n in fol. (Zie LOÜVIERS} 
Men heeft nog van hem eene 
Verhandeling getiteld Musa 
inonrijm, en dichtmaat. Dit 
is een verdichtsel tegen de 
zeden van zijnen tijd. De 
Fransche vertaling des bijbels, 
welke hij in handschrift heeft 
nagelaten, is een afschrift 
van die van GüTARD DES 
MOÜMNS. DE PRESI,ES over
leed in 1382. 

* PRESSY (FRANCÏSCÜS'JO
ZEF GASTON DE PARTZ DE.) 
bisschop van Boulogne, in 

http://Presi.es
http://Presi.es
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1712 op het kasteel JSsquires 
geboren , was een der uit
muntende leerlingen van Saint 
SüWiCE. Nadat hij den 24 

- december 1742 tot bisschop 
van Boulogne was benoemd» 

.werd hij den 15 September 
des volgenden jaars gewijd , 
en bestuurde gedurende 46 
jaren zijn diocees met eènen 
ijver, welke zich nimmer 
logenstrafte. Hij legde in 
hetzelve nuttige gestichten 
aan, en handhaafde onder 
zijne geestelijkheid de ker
kelijke tucht, hevestigde de
zelve door Synodale statuten, 
stelde geestelijke afzonderin
gen in, welke hij zelf bijr 
woonde, stichtte een klein 
seminarie, waakte over het 
onderwijs .dsr jongelingen, 
welke in hetzelve opgenomen 
waren , en liet zijne kudde 
het hun noodige onderwijs 
nooit ontbreken. • Zijne lief
dadigheid , kende -perk noch 
palen, het waren niet slechts 
de armen van zijn diocees 
die in' zijne liefdegiften deel
den , deze strekten zich ook 
buiten hetzelve uit, en hij 
droeg aanmerkelijke sommen 
bij ter vrjjkooping der ge
vangenen. Hij onderhield ca
techiseermeesters in de vreem« 
de missiën, en er was geen 
goed werk aan hetwelke hij 
zich niet beijverde deel te 
nemen. In 1752 ondertée-
kendehij mede den brief van 
21 bisschoppen, geteekend 

den llvjunij, welke de:ko
ning als een beklag over 

.de. onwettige aanmatigingen 

.van het parlement, op het 
geestelijke gezag, werd toe
gezonden. Hij drukte zich 
in een zijner Maydementfiil 
met zulk eene kracht over 
hetzelfde onderwerp uit, dat 
het collegie tegen welks 
aanmatigingen hij zich uit
liet , niet naliet* hetzelve te 
verbieden. De bisschop Van 
Boulogne was lid van de 
algemeene vergadering der 
geestelijkheid van 1760 en 
deelde 'inde pogingen, welke 
dezelve aanwendde om den 
voortgang des ongeloofs te be
teugelen. Hij vaardigde ver
scheidene mandementen üit> 
ten einde er zijn "diocees voor 
te vrijwaren. De voornaamste 
zijner geschriften zijn: Man
dement elo. (Mandement 
voor de openbare en jaar-
lijksche hernieuwing der 
doopbeloften) 1758," een an-

I der Sur les conferences etc. 
{Over de geestelijke bijeen
komsten) , 17'65, een Sur. 
Vobligation etc. (Over dè 
verpligting van te onderwij' 
men en over het feest van het 
heilige hart) 1766, een voor 
l'Jdoration etc. (Deeeuwig" 
durende aanbidding van net 
allerheiligste Sacrament), 
lT15,Instructionsetc.{B^" 
derlyke onderrigtinge» t **' 
godgeleerde verhandeling^ > 
over de overeenstm^ng"'eS 
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$eloofs en der tede, in de 
geheimen, &oo in het alge* 
meen als in het bij%onder 
beschouwd) 2 dl.n: in. 4. t0 

enz, DeZe ondcrrigtingen 
werden- bij verschillende ge
legenheden verspreid* Er 
wordt in" dezelve gehandeld 
over de Geheimen in het 
algemeen en over elk in het 
bijzonder, over de genade, 
de Eucharistie, de Schep
ping , enz. Dé onderwerpen 
Werden er met zorg in over
wogen én de bewijzen op 
eene bondige wijzebijgebragt.. 
Een gestrenge criticus zoude 
in zijne geschriften eene te 
groote wijdloopigheid en som
tijds een weinig duistere bo4 
vennatuurkunde kunnen aan
treffen; maar een dezer ge
breken ligt in de natuur van 
het onderwerp opgesloten ,* 
en men is somtijds genoopt 
wijdloopig te zijn ten einde 
zich te doen verstaan, vooral 
door het volk, voor hetwelk 
deze uitmuntende "bisschop 
schreef. Men kan niet zoo 
gemakkelijk eenige valsche of 
onnaauwkeurige gevoelens, 
welke de schrijver niet had 
behooren te verdedigen, ver-
schoonen. Hij overleed in 
October, 1789 , op het tijd
stip waarop d,e omwenteling 
reeds een treurig Tooruit-
zigt aanbood. De heer ASSE-
MNB volgde bem op, doch 
werd weldra door de veEvol-
gmg genoodzaakt zijne kudde 

*e verlaten* (Zie: dat artikel.) 

PRESTET ,(JOANNES) , pries
ter van het oratorium, Was 
de zoon, van eenen deurwaar
der vanChdlons-sur-Sctóne} 
hij ' kwam jong te; Parijs, 
en begaf zich in dienst van 
pater MitEBRANCHE, die, ter
wijl hij eenen aanleg voor 
de wetenschappen in hem 
opmerkte, hem de wiskunde 
onderwees. De leerling maak
te in korten tijd zulke snelle 
vorderingen, dat hij in dén 
ouderdom van 27 jaren in 
1675, de tweede uitgave van 
zijne Elémens etc,, {fVis* 
kundige grondbeginselen), 
bezorgde. De beste uitgave 
van dit werk is die van 1689 , 
in twee deelen in 4. t0 Men 
vindt in dezelve een "aantal bes-
langrijke vraagstukken, waar
van zich de jonge wiskunste* 
naars als oefenings-voorbeel-
den kunnen bedienen. Pater 
PRESXET, vondt door de kunst 
der 'verbindingen dat dit La-
tijnsche vers: 

Tot iihi «unt dots», Tirgo, qnod iHn» 
cocloi 

op 3376 verschillende wijzen 
kan veranderd worden , zon
der op te houden een dicht
regel te zijn: dit zou de onge
lofelijk schijnen, indien men 
niet wist-, dat deze yerbin-» 
dingen in evenredigheid van 
het getal der woorden, ver-
menigvuldigd door het voor* 
gaande getal, reeds door het 
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voorafgaande vermenigvul
digd, zulks tot aan de eenheid 
opklimmende, zoodat indien 

. de acht woorden van dezen 
dichtregel in al de volzinnen 
bruikbaar waren, men denzel-
ven 40320 malen zou kunnen 
veranderen. (Zie SESSA). Toen 
hij dit werk in het licht gaf, 
was hij nog geen lid van het 
oratorium , hij werd er het
zelfde jaar in opgenomen, en 
nadat hij vooral te Jngers, 
de wiskunde met onderschei-
ding had onderwezen, over
leed hij in 1690, te Meohe-
len, eene aan het publiek en 
zijne ambtsbroeders dierbare 
nagedachtenis nalatende. 

PRESTEE (CUCDIUS LE), 
raadsheer bij het parlement 
van Parijs op het einde der 
17.* eeuw, was een door des 
zelfs godsvracht en braafheid 
beroemde overheidspersoon. 
Men heeft van hem: l .o e e n e 

zeer gezochte verzameling on-

etc. {üegtsgeleerde geschil, 
punten) met 200 vfnnisse* 
en aanmerkingen. De beste 
uitgave van deze verzameling 
£ * e van 1676 door GJ 
EET . dledezelvemetaantee-f °i«gen en honderd 

Tonnissen heeft vermeerderd. 
7 - 2 o E e n e J m ^ e l C i ( r 

vantij f" de *»'«*«• 
vanden onderzoek geregts-
* « ' ) . Deze werkfn w V 

den door de regtsgeleerden 
zeer gezocht. 

PRESTRE (SEBASTIANÜSIE), 

meer bekend onder den naam 
van VAÜBAIT , zoort van HBBA-
NDS IE PRESTBE heer van 
Fauban , werd in 1633 ge
boren. In den ouderdom van 
17 jaren voerde hij reeds de 
wapens. Zijne talentenen zijne 
buitengewone genie voor de 
krijgsbouwkunde openbaarde 
zich dadelijk en blonken in 
1652 bij het beleg van Sainte 
Menehould met Juister uit. 
VAÜBAN had tot dus verre 
onder den prins van CONDÉ 
generaal der Spaansche legers 
tegen Frankrijk gediend. Hjj 
werd door eene Franschepar
tij gevangen genomen,, en de 
kardinaal MAZARIDT wierf hem 
in den dienst des konings aan. 
In dit zelfde jaar diende 
VADBAN als ingenieur bij het 
tweede beleg van Sctintc, 
Menehould, hetwelk door het 
koninklijke leger heroverd 
werd, Hij nam vervolgens in 
1654 bij het beleg van Ste-
nay, in 1655 bij dat van 
Landrecies, in 1656. bij dat 
van Falenctennes en in 1657 
bij dat. van Montmedi* de 
bedieningen van ingenieur 
waar. In het daaropvolr"",r,e 

jaar was hij de hoofdaan
voerder der belegeringen va» 
Gravelingen /peren en Ou
denaarden. Naden vrede der 
Pyreneëni hield de jong6 
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ingenieur zich bezig, onrves-
tingen te slechten of aan te 
leggen. Toen in 1667 de 
oorlog op nieuw uitbarstte, 
voerde hij het voornaamste 
bevel over de belegeringen , 
welke de koning in persoon 
bijwoonde. Hij bekwam in 
het beleg van ' Douai een 
musketschot in de wang, doch 
ging voort te dienen. Hij werd 
in 1668 belast om verster-
kingsplannen " voor de plaat
sten van Fransche-Comté, 
Vlaanderen en Artois te 
beramen. De koning gaf 
hem het bevel over de Cita
del van Byssel, welke hij 
had aangelegd, en dit was. 
het eerste bevelhebberschap 
van dien aard-in Frankrijk. 
Nadat de vrede te Aken ge
sloten was, was hij niet min
der werkzaam dan gedurende 
den oorlog. Hij begaf zich 
met LODVOIS naar Piemont, 
gaf aan den hertog van Sa-
vooije teekeningen voor Fe~ 
rue, Ferceil, ïurin; en 
ontving van • dien vorst zijn 
portret met diamanten ver
rijkt. De oorlog van 1672 
bood hem nieuwe gelegen
heden aan, om zijne genie te 
doen uitblinken. Hij voerde 
in al de belegeringen, waar 
bij de koning- tegenwoordig 
was, het bevel. Het was in 
die van Maastricht in 1673 
«at hij zich van eene bijzon
dere wijze ter bestorming 
<"* vesting bediende Hij 

deed dit verschrikkelijke en 
belangrijke gedeelte des oor-
logs van aanzien veranderen. 
De beruchte Parallellen, se
dert het beleg van Candia 
in 1,669 bekend, en Aetva-
penplaalsen werden in wer
king gebragt. Van toen af 
hield hij niet.op uitvindin
gen te doen, nu de storm-
ruiters over de loopgraven , 
dan een nieuw gebruik der 
ondermijningen en halve on
dermijningen , dan spring-
batterijen; en door deze nieu
we uitvindingen, voldeed 
hij aan zijne voornaamste be
doeling , namelijk het behoud 
der menschén. In 1677 werd 
ïTalenciennés stormender
hand ingenomen, en de be
storming dezer stad had bij 
helderen dag plaats. Het was 

I VAIJBAN, die dezen raad gaf, 
om daardoor voor te komen 
dat een gedeelte der belege
raars niét op het andere 
schoot, en dat de nacht de 
bloohartigheid der lafaards 
begunstigde. Het oud gebruik 
bestond dat de bestormingen 
in den nacht plaats hadden. 
Met den vrede van Nijme
gen, hield voor hem ook de 
moeijelijke taak op, om ste
den te veroveren; maar hij 
had nu een veel grooter aan
tal te versterken. Hij legde 
de beroemde haven van Duin
kerken , zijn meesterstuk , en 
bijgevolg ook dat der kunst, 
aan. Straatsburg mCasal, 
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waren vervolgens zijne be* 
langrijkste werken. De oorlog 
welke in 1683, weder, uit-
barstte, bood het volgende 
jaar da gelegenheid aam de 
hand, om JLuxemburg, eene 
door derzelver ligging sterke 
stad , doch welke toenmaals 
nog geéne der uitwendige 
werken bezat, welke haar 
tegenwoordig "zoo uitgestrekt 
en geducht maakt, te ver
overen. In: 1688, belegerde 
hij, onder de bevelen van den 
dauphin, PAilipsbourg, J/izw-
heim en Frankenthai, Deze 
vorst beloonde hen» voor zij
ne diensten, terwijl hij hem 
vier stuks geschuts naar zij
ne keuze gaf, otn dezelve op 
zijn kasteel Bmoche te plaat
sen: een voorregt dat toenmaals 
nog eeMg was. Nadat in 1690 
eene ziekte hem. buiten staat 
had gesteld om te handelen, 
herstelde hij deze onvrijwilli
ge werkeloosheid door de in* 
neming van Bergen in 1691, 
van Namen in 1692; door 
de belegering van Charleroi 
in 1693 door de verdediging 
van Neder-Breéagne tegsn de 
plannen der Engelschen, in 
1694 en 1695, en eindelijk 
door het beleg van Jth in, 
1697. Nadat de erfopvolging 
van Spanje den oorlog weder 
deed! uitbarsten was hij in 
1703 \Q Namen, toen hij den 
maarschalksstaf van Frank
rijk ontving. Hij nam op het 
einde van dat jaa* Ouê*Bri-

sach 'va, en overleed in 1707, 
aan eene borstzinking in de» 
ouderdom van 74 jaren na 
30.0 oude vestingen hersteld 
en 33 nieuwe aangelegd, 
en na 140 hevige gevech-
ten bijgewoond en 53 belege-
ringen bestuurd te hebben. 
De maarschalk VAPBAIJ wa« 
een oud Romein onder de 
trekken van eenen fransch-
man. Hij was: een onderdaaq 
vol getrouwheid en geen 
pluimstrijker, hij wilde lie
ver dienen dan behagen. Hij 
verachtte die oppervlakki
ge wellevendheid,, waaronder 
dikwijls zoo vele hardheid 
schuilt; maar zijne goedheid 
zijne menschlieyendheid, zij
ne milddadigheid",. vormden 
bij hem eene andere veelizeldr 
zaaier wellevendheid, welke. 
in zijn hart zetelde. Op&ijne 

reizen onderzocht hij, zorg-
vuldiglijk naar al den land-

. bouw en koophandel betref
fende bijzonderheden. Hij had 
dat verbazend aantal denk
beelden, welke zich aan zij
nen geest hadden voorgedaan 
voor het welzijn des publieks 
verzameld. Uit alle deze ver
schillende inzigten had H 
12 zware boekdeelen in hand» 
schrift zamengesteld, welke 
hij den titel gaf van *»«* 
Oisivités {mijne uitsf"^ 
nmgen). Versterkingswerk®0' 

bijzonderheden der plaatsen' 
krijgstucht, legeringen, ̂ 88?" 
verrigtingep, zeetogten intgr: 
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den van oorlog, geldmiddelen, 
aankweeking van bosschen, 
Fransche coloniën , met een 
•woord, alleswat het volks-
geluk kan bevorderen , wordt 
door hem, aangevoerd ; maar 
zijne inzigten zijp niet allen 
bruikbaar. Dé akademie van 
wetenschappen verbond hem. 
in 1699 aan zicli, als èen' 
man, die aan haar genootschap 
even zoo veel eer zou bewijzen 
als hij aan Frankrijk bewees, 
Behalve de Oisivitès, be
staan er nog .verscheidene 
doorhem geschreven werken, 
of welke men aan hem toe
schrijft, of welke men zegt 
dat volgens zijne denkbeelden 
ïijn zamengesteld : 1.° Ma
niere etc. (PFij%e om versier' 
kingswerken aan te leggen 
doorDEVAVBAN, in ordege-
bragt door den ridder DE 
CAMBIÏAÏ), Amsterdam 1689 
en 1692in8.voen 12 ; m ° , JV 
rijs in 8.vo onder dezen titel, 
Ingénieur etc. {Fransche 
Ingenieur . . . .) HEBERT , 
hoogleeraar'in de wiskunde, 
heeft zijne aanteekeningen bij 
dit wérk gevoegd. COIGNARD 
herdrukte hetzelve te Parijs 
in 1691 in 12.mo met de 
aanteekeningen van den abt 
DD FAT. Deze uitgave werd 
in 1702 en 17 27 \z Amster
dam in 2 d|.n in 4 > ge-

d ^ k t ' ~~ 2«° Nouveau etc. 
[Nieuwe Verhandeling over 
den aanval en de verdedi

ging der plaatsen, volgens 
het stelsel van DE PAU BAN) 
door DESPREZDE SAI&T SAVIN, 
Parijs 1736 in 8.v°, een uit
muntend werk; -— 3.° Es-
sais etc. {Proeven over het 
aanleggen van •versterkin
gen) , door de VAUBAN, Pa
rijs 1740 in 12.mo Degene, 
welke dezen beroehiden man 
als de uitvinder der heden-
daagsche versterkingen heb
ben beschouwd , slaan geen 
acht op het aantal vroegere, in 
het algemeen volgens dezelf
de denkbeelden, aangelegde 
vestingwerken.Intusschen kan 
men aan dezen bekwamen in
genieur niet betwisten dat hij' 
plaatsenheeft aangelegd,waar
van men de versterkingen nog 
op prijs stelt, en van er eene 
veel'betere en gemakkelijker 
verdediging bij te hébben 
aangebragt, dan die, welke,, 
ten minste in Frankrijk, de 
oude vestingwerken oplever
den. — 4.0. Projet etc. 
{Plan van eene- koninklijke 
tiende), welke de impost, 
de hulppenningen, de tiende 
der geestelijkheid en alle an
dere belastingen vernietigde. 
Een hersenschimmig plan, 
hetwelk is gebleken onuit
voerbaar en met meer dan 
eenen grondregel strijdig te 
zijn, Rouanen, 1707, in 
4tto__5.o2;e testament etc, 
(ffet staatkundige testament 
van TAÏÏBAN), in 1780., 
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: « 
'in I2.010 gedrukt., is van 
PETRUS LE PESANT, heervan 
Bois-Guillebert, luitenant-
generaal van het baljuwschap 
van Rouaneriy in 1714 over-
leden. Dit geschrift is eerst 
onder den titel van Détail 
etc. (Omstandig verhaal van 
Frankrijk) in het licht ver
schenen. 

PJRESTRE (ANTONIITS LE), 
bloedverwant van den voor
gaande , werd, na zich in 
1703, in het beleg van Bri-
sach en in 1714, in dat van 
Barcelona onderscheiden te 
hebben, tot Iuitenant-géne-
raaf bevorderd, en verireea 
dat zun landgoed Saint-Ser-
«*«, tot een graafschap, on
der den naam Faubün werd 
verheven. Hij overleed in zijn 
gouvernement van Rethune, 

van 77 •' '* ï ? °uderdo<» 
muals 58 j a r e n j n d-

• ™ H 44 belegeringen t e 

" ^ ^ ^ ( A W E JOZEF l E) 

taneef van den maarschalk. 
l n V 5 ? «e Dijon geboren 
»am m 770,alsonder-offic"e; 
°?*f de dragonders va„ ^ 
cfofaucaultt dienst J ^ 
Weldra in fw v' e 8 ' n g 

••r»«w • • regunent van 
M«rtres over, met den rang II 
™ kopuem. Hjj volgde ver. || 

volgens ROCHAMBEAUia .*/«• 
rika, in hoedanigheid van 
generaal-adjudant en kwam in 
1782, niet depêches van de
zen veldheer in Frankrijk 
terug. Kort daarna werd hij 
kamerheer van den hertog 
van Orléans, en kolonel van 
het regiment infanterie van 
dien naam. Hij ontvlugtte 
tijdens liet vertrek van Lo-
DEWJJK XVI naar Farm-
nes, zijn vaderland;.maakte 
den yeldtogt van 1792! met 
de aïs adjudant van den graaf 
van Artois, vergezelde dien 
prins naar Rusland, stak 
vervolgens naar Engeland 
over en nam in 1795 deel aan 
den voor de kusten van Bre-
tagne bestemden t'ogt. #a 
de rampen van Quiberon, 
alwaar hij zijnen dood dacht 
te vinden , zag hij zich ge* 
noodzaakt, op nieuw eene 
schuilplaats in Engeland en 
vervolgens in Rusland te zoe
ken. Eindelijk keerde'liij naar 
Frankrijk terug, en hragt 
met toestemming der pplicie 
die' hem nogtans in 180b 
deed gevangen nemen , 
hem langen lijd in dentein-
pel in hechtenis,hield, eem-
gen tijd te Parijs door. Mf" 
ontnam hem het handscW'» 
zijner Mémoires etc. {***' 
schiedkundige gedenkschrij' 
ten om te dienen tot "de p" 
schiedenis van 
schen oorlog), en daar hij 'n d6" 
zelve met veel bitterheid tegen 

» 
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de meeste zijner wapenbroe
ders , en zelfs zijne oude 
meesters uitvoer, zoo haast
te zich het gouvernement de
zelve onder den naam des gra-

-yen in het lichtte geven. Mèn 
dacht toen bijna algemeen, 
dat hij de schrijver van het 
bpek, hetwelk men op zijne 
rekening stelde, niet was,, 

, intusschen werd hetzelve bij 
de terugkomst der Bourbons 
alom mildelijk verspreid, en 
in de honderd dagen her* 
drukt, en het schijnt niet 
dat de schrijver er zich te
gen verklaard heeft. De heer 
DE BEAÜCHAMF heeft eenige 
plaatsen dezer gedenkschrif
ten , welke zeer zeldzaam 
zijn geworden in de voorrede 
der, 4.e uitgave zijner JTen-
deesche geschiedenis weder-
legd. De graaf DE YAÜBAN, 
die kort na de eerste uit
gave van zijn werk in vrij
heid was gesteld, begaf zich 
naar Charolois, .alwaar hij, 
nadat rnen hem een gedeeite 
zijner goederen had terug ge? 
geven , vergeten leefde. Bij 
de restauratie haastte hij zich 
om zich naar Parijs te be
geven, ten einde den vorsten, 
welke hij gediend had, zijne 
hulde aan te .bieden , maar 
daar hij tot deze eer niet 
kon toegelaten worden, trof 
hem zulks zoo zeer, dat hij 
ziek naar zijne woonplaats 
terugkeerde, en aldaar den 

20 April 1816, overleed, 

PREÏEXIAIOS {Meilige), bis
schop van Róuanen, de ge
volgen van eene ergerlijke 
verkeering vreezende, ver-
eenigde in 576 JHERQVÉUS,, 
zoon van CHI&DERIC , met 
JBRTJNEBAÜT , zijne tante, in 
den écht, daar hij zich over
tuigd hield dat de zaak drin
gend genoeg,was om eene 
dusdanige dispensatie te wet
tigen ; maar het Concilie van 
Parijs, Xn 577/oordeelde er 
geheel anders over, en ver
oordeelde . hem; de koning 
verbande hem naar een klein 
eiland van Neder-N~orman* 
dye. Eenige schrijvers bewe
ren dat PREIEXTAXUS deze 
dispensatie niet verleende, 
maar dat toen het huwelijk 
te Rouanen gesloten werd, 
hij er zich niet tegen ver
zette. In alle geval was de 
dispensatie van geene waar
de , wijl de bisschoppen in 
de wetten der algemeene 
kerk nie.t willekeurig kunnen 
dispenseren; en het is vruchte
loos dat eenige nieuwigheid-
zoekers dit voorbeeld hebben 
aangehaald, om de bestaande 
regels om ver te werpen; 
jwant indien de dispensatie 
gegeven is , is PREIEXXA-
xos.er voor gestraft, en het 
is niet volgens het, misdrijf 
maar wel volgens de straf, 
-dat men over de tpen-
2 
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maals in de Kerk aangeno-
menë grondregels moet oor-
deelen. Men kan over dit 

, onderwerp verschillende in 
, de laatste jaren in het licht ge-

gevene verhandelingen raad
plegen: l.o Fèritable etc, 
{Ware staat van het ver
schil ontstaan, tussscken 
den apostolischén 'nuntius, 
residerende te Keulen, en 
de drie geestelijke keurvor
sten), 1787. ~ 2 o Coup 
(P-teil etc. (Blik op het con
gres van Mms), 1787. —-
3.o Mèflexions etc. (Over
wegingen op de 73 artikels 
van het pro Memoria van 
den aartsbisschop van Keu-
* * ) , . 1788. (Zïe COUET). 
PRETEX'UTÜS ging bij de te
rugkomst in zijn diocees voort 
zorgvuldig over zijne kudde 
te waken. Hij trachtte door 
zijne vermaningen FREDEGON-

' DES oogen voor het gruwe. 
lijke harer nnsdaden te ope
nen ; maar in plaats dat de-

• • • • ; ! * \ 

Toskanen geboren,j„ ^ 2 6 , 
H^rcelona overleden, heef 
d f i . ° n d e r d e I'aliaansche 
JC

n
hte;s e e n e n n«am verwor-

S n ' ? a « a* de dichtstukken 
fijner verzameling i„ i 6 6 6 , 

«erdersdwht, Salmacis ge- | 

naamd , het meest geaochl. 

* PRÉVIUE (PETRUS LODK* 
WIJK ÖÜBÜS, bijgenaamd), een 
der grootste comici, welke 
ooit op het Fransche tooneel 
verschenen zijn; den 17Sep
tember' 1721% uit eene fat-
soenlijke familie geboren, 
werd eerst tot den geestelij
ken staat bestemd ; maar na
dat hij om eenige onbezon-
nenheden het ouderlijke huis 
ontvlugt was, zag hij zich 
gedurende eenigen tijd ge
noodzaakt , als opperman te 
dienen. Hij verbond zich ver
volgens aan eenen troep lan
delijke tooneelisten en speelde 
achtereenvolgend te Straal" 
burg, te Dijon, te Houte
nen, te Lyon, en werd di
recteur van het tooneel dier 
stad. Na door, de edellieden 
der kamer naar Parijs beroe
pen te zijn, trad hij den20 
September 1753, het too
neel der Fransche comedie 
voor het eerst op, en maakte 
gedurende 35 jaren het ver
maak der hoofdstad uit. Hg 
verliet in 1786 het tooneel, 
maar verscheen in 1791 op 
hetzelve terug, met oogmerk 
om zijne door de staatkun
dige gebeurtenissen verarm
de kunstgenooten te hulp te 
komen. Eenigen tijd daarna 
verzwakte zijn geest; hij be
gaf zich naar zijne owm 

sle dochter te fieauvais > 
alwaar hij den 18 JDecem-
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bef 1799., blind overleed. 
In de stad werd eene ge
denkzuil te zijner eer opge-
rigt. Hij -was gehuwd met 
mejufvrouw DROUIN, eene 
geestige en bevallige tooneel-
speelster. PRÉVILLE, was se
dert de eerste oprigting lid 
van het instituut. Zijne Mé
moires etc. (Gedenkschrïfr 
ten), zijn door CAÜAISSE in 
orde gebragt, en in 1812, 
te Parijs in 8.vo, en in 1823, 
door M. OÜRRT, met eene 
Levensschets , in liet licht ge
geven. Deze laatste uitgave 
behoort tot de Collection etc, 
(Verzameling van gedenk-
schriften over de tooneel-
kunst.) • : * 

PREVOST D' EXMES (FRAN-, 
CISCDS IE), werd den 29 
December 1729 te Caen ge
boren. Hij ging naar Zot-
haringen , en nam dienst 
onderde lijfwachtvanSTANls-
tAüs, koning van Polen. Hij 
beoefende, met voordeel de 
letteren , en maakte zich aan 
het'hof van Luneville be
kend door eene Ode waar
van de academie'van Nancy 
eene loffelijke melding maakte. 
Hij gaf ook eenige Blijspe
len in het licht, die door het 
publiek zeer welonthaald wer
den. Doof deze zijne proeven 
aangemoedigd, verliet hij de 
krijgsdienst om zich in Parijs 
te vestigen, en gaf aan het 

Italiaansche tooneel de Thes-
salische vrouwen , kort daar
na verkreeg hij eènen post , 
die gedeeltelijk het .verlies 
zijner fortuin, hetwelk ver
scheiden faillissementen na 
zich sleepte, vergoedde. .De 
omwenteling, beroofde hem 
nog van deze eenige hulp
bron , en dompelde hem in 
de diepste armoede; Van na
tuur schroomvallig zijnde , 
zag hij zich, daar hij zij
nen nood aan zijne getrouw-
ste vrienden niet durfde bloot 
leggen in 1793 genoodzaakt, 
zich naar het gasthuis van 
liefdadigheid (Jiospice de cha-
ritè), te Parijs te begeven, 
alwaar hij in 1799 overleed. 
Hij heeft nagelaten: 1.° Les 
trois etc, (De drie medemin
naars) eene klucht opera ; — 
2.° Lei nouvelle etc. (De 
nieuwe verzoening) blij
spel in'een bedrijf,, op het 
tooneel van Luneville uitge
voerd f — 3.° Les T/iessa-
Hennes. (De Thessalische-
vrouwen), blijspel in drie 
bedrijven 1752. — 4.°i?o~ 
SEX, etc. (BOSEX, of de 
gelukkige man). Men vindt 
jn dit voor het overige zeer 
wel geschreven werk, wijze 
raadgevingen van eenen vader 
aan zijnen zoon* — 5.° Vies 
etc. (Levensbeschrijving van 
LVLI.1 en JULIENNE LÉ 
Mof), i"1 n e t doodenboek 
(Necrologe) der letterkundige 
3,; . .. . 
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mannen opgenomen; — 6.<> 
EUmens etc. (Grondbegin
selen van deii Parnasstis), 
Welke hij gedurende verschei
dene jaren in orde bragt. —-• 
7.Ö frésor etc. (Schatka
mer de? vreemde letterkun-
de), welke veel bijval vond, en 
•welker voortzetting wenscbe-
lijk ware geweest. liE.PRE-
VÓST heeft medegewerkt aan 
het Tooneelkündig dagblad, 
en heeft .de woorden van 
éenige Oratoriums voor gees
telijke concerten, zamenge-
steld. Hij heeft in handschrift 
nagelaten, eene Geschiede-
nis van den laatsten oorlog 
(1779) , van den keizer Van 
Oostenrijk, tegen de Turken. 

* PRÉYOST (ISAAB: BENE-
DICTÜS) , een natuurkundige, 
den 7 Augustus 1755, te 
Gerieve geboren , werd hoog
leeraar aan de protéstantsche 
godgeleerde faculteit van Mon-. 
iauban, en was een der stich
ters van de akademie Van we
tenschappen, < dezer laatste 
stad. Hij was ook lid van 
Verscheidene geleerde genoot
schappen. Hij is den 18 Ju-
nij 1819, te Moniauban over
leden. Men heeft hem een 
zeer geacht werk te danken , 
getiteld: Mèmoir e etc. (Ver
handeling óver de onmiddel
lijke oorzaak van hét bederf 
in het koren en verscheide» 
ne andere ziekten der plan
ten) , Parijs, 1807, in 8.v°. 

en een aantal Meinorien in 
verschillende wetenschappé* 
lijke verzamelingen, maar 
voornamelijk in de Annales 
etCé (Scheikundige jaatboe' 
ken), vervat. 

•* PEÉVOSÏ (PETRUS), een 
beroemde schilder, ia 1764 
te Montigni bij Chdleaudun, 
uit eene niet zeer rijke fa
milie geboren , werd door zij
ne ouders, die zich ,om aan 
den onoverwinnelijken lust, 
welken hij voor de schilder
kunst koesterde, voldoening 
te geven , groote opofferingen 
lieten welgevallen, naar J°«è 

rijs gezonden. Hij had toen 
hij er aankwam den ouder* 
dom van 20 jaren bereikt, 
en door eenen aanhoudende» 
arbeid en.de wijze raadge
vingen van VAlENCIEIfWS, 
zijnen meester , bragt bij;het 
weldra zoo ver, dat hij vel
schillende landschappen schil
derde , welke hij in de zaai 
van het Zouvre ten toon stel
de , waardoor- hij de %<>** 
keuring der kenners en -a& 
kunstenaars wegdroeg. u n ] * 
trent dezen tijd, ^ a m «e 

Amerikaan IDÏ-TON in Fraw' 
njk\ om- er de f*nora™*l 
of circelvormige gezt$ 
eener stad, eener WW 
strekte' ligging of van «j* 
nen horiaon, welke kort 
voren in Engeland ware" 
uitgevonden , en $^°]%el^ 
nog onvolmaakt waren, •» " 

http://en.de
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keïid te maken, PRÉVOST , 
legde zich van dit tijdstip af 
op deze soort van schilder-

- kunst tbè , en hij' bragt de
zelve tot. den hóogsten trap 
van volmaaktheid. Hij ver-' 
vaardigde het Panbfamtftfcm 
Parijs f welks inwoners jb'yèri 
degetröuwheid dëszelvenkon* 
den oordeelen, en dit werd 
doof zeventien andere ' ge^ 
volgd , welke volgens de tee>* 
keningen , op de plaatsen door 

- den kunstenaar zelveh gènö* 
men, uitgevoerd werden ; die, 
welke het meeste bijval voni 
den, zijn4 Rome, Napels* 
Atnstefdam , Boulogne Tilx > 
sitl, Wugram-, Antwer
pen > Londen,, Calais^ Je-> 
ruz'alem, Mkene. PRÉVOST J 
had voor deze gropte zamen* 
stellingen tot medewerkers 
BOOTON , DAGÜEUUE en GO* 
CHERAU,

 zÜn neef, die hem in 
1817, dóór den dood werd 
ontrukt. Dit verbies verbit
terde zijne katste levensdag 
gen, dn eene kwijnende z'iek«" 

, te sleepte hem den 9 Ja? 
nuarij 1823 mede in het 
graf. Weinig schilders , heb
ben met zoo veel talent als 
hij de Verschillende landge* 
aiglen wéten voor te stellen., 
en met eeöe zoo treffende 
baarheid de natuur in a! ha
re bijzonderheden en vormen, 
op het doek weten, te bren
gen. PRÉVOST heeft ook zeer 
wel geslaagd in hot üitvoe-

/ . . R 

ren van- oHe-ve^wstqkps in 
den kleinsten, omtrek,' welke 
door derzelver; bekoorlijk ko
loriet en vlugheid , van tee-! 
kening zeer kostbaar zijn.. Hij 
heeft ook in het met gqmr 
vërwsGhild^ren uitgemunt* 

: PRÉTOÏ (JOANNES)» be* 
rucht wegens zijne bedriege*. 
rijen in de l4 . e eeuw,, • Nd* 
dat een abt van de orde van 
CUeaux , eene aanzienlijke 
som had verloren , ondernam 
hij dezelve hem door zijne 
tooverijen terug ie do6nrbe* 
komen. Maar (laar hy gedu
rende de bewerking ontdekt 
werd , werd hij veroordeeld 
om met JÖAHNES PJERSANX , 
die voor eenen grppten mees-
ter in de tooverkunst door* 
gihgj, levend verbradd; te 
worden* De médepligtigen j 
die een afvallige monnik van 
de orde van Oiteaux, een 
leerling van PBRSANT 4 de abt 
van Sarconcelles, van de
zelfde orde , . en eenige regu
liere kanoniken waren, wer
den Van hunne posten afge-» 
zet en tot eene levenslange 
gevangenschap veroordeeld. 
Déze ,. hoe buitengewoon ook 
•schijnende, daden zijn van 
dehzelfden aard als die , over 
welke het parlement van Pa
rijs Op het einde der zeven
tiende eeuw, (168&) wel over-
wogene vonnissen uitsprak, 
Zie BRON ( U ) . 

4 
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PflÉTOÏ- (JOANNES) PR&PO-
SIÏÜS , een geleerd geneesheer, 
te Dihberg, in het diocees 
van Bazel, in 1585 gebo
ren .,, oefende zijne Icanst met 
roem te Paduaiïn. Men heeft 
Tan hem: U° Opéra medi-
ca, 1656, in 12.»° — 2.o 
De morbosis uteri passionz-

, -ouf, 1669, in 8.vo — 3.o 
Deurinis, 1667, in \2.mo 
" ö , overleed in 1631, te 

> Jradua, 

PRÉVOX (PETRUS ROBERT 
I E ) , kanonik van de kerk 
y*n CAartres, in 1675, te 
Jiouanen geboren, legde reeds 
in zijne jeugd, eeneroor de 
«welsprekendheid aangc 
*oren smaak aan den dL. 

• • S f - f t ' T T ^ I i e t eerste 
S f 1 . . ^ aanschouwd, 

^ / i c h naar het voorbfeW J r groote m e e s t e r s t e v o ^ 
men en weldra werd h» w.» 

™« H U , TCtfflMl J 

•V«. ' e n Sturende de 
Vaste Tan 1721 predikte. £ 
^erleed in 1736 te i W ? 
f,e» heeft, van hem e e n X ' 
£ 7 ; f ^fredeVan 
" e " # . lóüEmjK) ,en vier 

Je schoonste is die van den h^tog va« ^ D e » 

zijn tri, 1765, in l2."»o te 
Parijs gedrukt. 

PRÉVOX liever PREVOST 
D'EXIUES (ADTÏONIÜS FRAN-
CISCOS), een vruchtbare schrij
ver der 18.e eeuw, werd in 
1697 te Besdin , eene klei
nestad vanArtois, geboren, 
zijn vader was prokureurdes 
konings in het baljuwschap. 
Nadat hij bij de Jesuiten goe» 
de studiën had gemaakt, nam 
hij het kleed dezer orde aan, 
en verliet dezelve eenige 
maanden daarna ten einde 
de wapens . op te nemen. 
Hij nam als eenvoudigvnj-
williger dienst, maar onte
vreden, wijl .hij in deze loop
baan niet bevorderd werd, 
keerde hij tot de jesuiten 
terug, welke hij na eeni-
gen tijd andermaal verliet. 
Daar zijn smaak voor de 
knjgdienst in het klooster op 
nieuw ontwaakt was, nam b'j 
de wapens weder'op. Eenige 
jaren verliepen er indebeu-
zelachtige vermiken van net 
verstrooide leven eens om-
ciers; maar de ongelukkige 
uitslag eener al te teedere 
verbindteriis bewoog hem zich 
onder de benedictijnen van 
Saint Maur te begeven. Hg 
wijdde zich het eerst aan het 
onderwijs, later aan de p*6" 
dikatie toe, waarin hij veel 
bijval vond. Nadat hij naar 
de abdij van Saint-Germmn-
des-Prés was gezonden, ffer*" 

file:///2.mo
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te hij aan de Gallia Chri$~ 
tiana , waarvan hij bijna een 
geheel deel zamenstelde. De 
studie bragt zijne driften eenig-
zins tot bedaren, maar zijn 
hart smeulde onder de asch. 
Door de herinnering der val-
sche Tokspijzen der wereld 
gekweld, nam hij de gele
genheid van een klein mis
noegen te baat, ten einde 
zijne congregatie en zijn ge
waad té verlaten. Hij had 
van Rome verkregen om naar. 
de abdij van Cluni verplaatst 
te worden; maar de bis
schop van Jtmiens eischte, 
alvorens het hem toe te staan , 
betere redenen dan die van 
de onstandvastigheid zijns ka
rakters. PJRÉVOT had zijn 
klooster reeds verlaten eii na
dat hij het besluit des bis-
schops vernomen had, acht
te hij het voorzigtig zich uit 
Frankrijk te verwijderen. 
Hij begaf zich in. 17.29 naar 
Bolland. Daar hij zich zon
der fortuin bevond, zocht 
hij hulpmiddelen in zijne ta
lenten. Hij had te St. Ger-
main, de, beide eerste ge
deelten zijner Mémoires etc. 
\ wdenköchriften van een 
aanzienlijk man) zamenge-
steld, hij gaf dezelve in het 
licht, en de bijval van dit 
werk was even zoo voor-
deelig voor zijne beurs als 
voor zijnen roem. Nadat hij 
z'ch in 's Gravenkage, ge

vestigd had , maakte hij ken
nis met eene vrouw ën de
ze kennismaking gaf aanlei
ding tot onaangename ge
ruchten. Door verschillende 
redenen genoodzaakt om, op 
het einde van 1733, naar 
Engeland over te steken, 
zoo volgde deze vrouw hem 
derwaarts. Londen zou voor 
hem een allerbekoorlijkst 
verblijf hebben kunnen zijn , 
maar de hoedanigheid van 
afvallige, monnik en letter
kundige landlooper, waren 
groote schandvlekken. Hij had 
een dagblad ondernomen, on
der den titel van Eet voor 
en tegen. Welke zorg hij ook 
aanwendde om de eigenlief
de der schrijvers te ontzien, 
mishaagde hij echter altijd 
aa.n iemand ; men overlaadde 
hem met spotreden, men bragt 
zich zijne lotgevallen te bin
nen , men voorzeide, » dat 
hij naar JTonstantinopel'zou
de gaan om zich te doen be
snijden , en dat hij zich van 
daar naar-Japan zou bege
ven, om er zijnen leertijd te 
houden en zijne Godsdienst 

•aan te nemen." Het worste
len tegen zijne eigene dwaas
heden en die van anderen 
moede, vraagde hij de ver
gunning om naar Frankrijk 
terug te keeren. Zijne wer
ken hadden hem beschermers 
verschaft, die deze vergun
ning voor hem verwierven. 

5 • 
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Hij kwam in den herfst tan 
1734 te Parijs terug! werd 
ev abt, eü leefde gerustelijk 
onder de bescherming van 

'den prins van Conii, die hènt 
met de titels van zijnen aal* 

.'• moezeniër en secretaris ver* 
eerde. De keus, welke de 
kanselier D'AUGÜESSEAÜ , iö 
1745 op hem liet vallen, 
voor VHisioire etc, (De al-
gèmeène geschiedenis der 
réistogten), gaf hém een 
nieuw aanzien. Zijn • dood 
ging met eene treurige om* 
standigheid gepaard. Hij werd 
den 23 October 1763, in 
het 66.e jaar zijns oUderdoms, 
in het bosch van Chantilly, 
door eene beroerte getroffen. 
Men waande hem dood, en 
bragt hem bij den pastoor 
van het naastbij gelegene dorp. 
Het geregt beval de opening 
-des ligchaams, Een gil gaf 
den heelmeester te kennen, 
dat de abt nog in laren was j 
maar het was te laat, de 
dóodélijke snede was reeds 
toegebragt. Een'treurig toe
val, hetwelk ons aan dat van 
den kardinaal ESFINOSA her* 
ionert, waarvan de omstan
digheden juist dezelfde zijn. 
De abt overleed intusscljen 
niet dadelijk, men vervoerde 
hem naar Parijs en men ont. 
bood den beroemden heel
meester Louis; het is bij de
ze gelegenheid dat men in 
het Journal etc. (Algemeen 
dagblad), door DEFONTENAI , 

1792, NV» 188, deze bijzon-
derheid las, de wijsbegeerte 
van dien tijd waardig. » Als 
oude vriend van dën abtPaÉi 
VOT , verliet de heer Louis 
hem, om deze eenigereden, 
wijl hij, als een verlicht, 
maar langen tijd* afgedwaald 
Christen geoordeeld had, zij
ne laatste óogenblikkeü aan de 
Godsdienst te moeten toewij
den." Zijne werken zijn: 1.° 
Mémoires ëftv (Gedenk* 
sehriftenvan een aanzienlijk 
man, die zich van de wereld 
heeft afgezonderd), 6 dl.n 

in 12.mo t729».Deze roman 
bevat verscheidene belangrij
ke verhalen, schrandere en." 
kiesche overwegingen en «eet 
aangename vertellingen. Dö 

zedeleer, welke erin heerscw» 
is edel en nuttig, inaarsomv 
tijds ongepast en; doorgaans 
veel te langwijlig. — , ' . 
ffistoire etc, (Geschiedend 
van den heer Ct-EVMl^0* 
nakiürlijkenzom van C$°&~ 
ra£Jfc),1732,6dl.«i»12^ 
De schrijver houdt «oh ta 
lang met bijzonderheden op» 
hij- is niet vindingrijk, e" 
ofschoon de verhalen melWj 
scheiden- en behoedzaamheid 
behandeld zijn, Is de alge* 
meene indruk vat! het wer 
voor de goede zeden n& 
voordeelig. - $° ffistof 
etc. (Geschiedenis van den 
ridder ms GRIMVX «» JJ" 
MJNOP LESCAUT), xYyn 
in 12.mo De held van dezen 
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roman is een te gelijk deugd
zame en bedorven jongeling, 
die Wel denkt eb slecht han
delt , die Wegens zijne gevoe
lens beminnelijk, doch we
gens zijne daden verachtelijk 
is; men weet dat deze soort 
van tafereeleiL zelden dienen 
om de deugden te vermeer
deren en te versterken. -— 
4.° £e pour et contre etc. 
(Hei vóór en tegen, een 
tijdschrift, waarin men iich 
opsenevrije wijie over de we-
tenscAüppen, kunsten, boe
ken enz, uitlaat) , 1733 en 
volgende jaren , 20 deelen in 
12.Hio Dit dagblad maakte 
minder opgang dan de bla
den van den abt DESFONÏAI-
HÈS; men treft er intusschen 
belangrijke stukken én een e 
letterkundige verscheidenheid 
in aan, — 5.o Èistoir& etc, 
(•dlgemeene geschiedenis van 
DE THOV, in hét Fransen 
vertaald), 1733, , in 4.«> 
Er verscheen hiervan slechts 
het eerste deel, wijl de abt 
DESFONTAINES , te gelijkertijd 
aan eene vertaling van deze 
geschiedenis werkte. Die van 
den abt PJRÉVOÏ is vrij on
beschaafd , en de tekst ver
liest zich geheel en al in een 
"'Jpbreid commentarium. — 

JjS V00r de Uefde em>' 
°f de dood van JNTONIÜS 
era CLEOPATRA), een uit het 
Mgelsch vertaald treurspel, 
*735, in 12.mo, Destijlvan 

dit Werk is levendig * wel
luidend, sierlijk, zonder ge-; 
dwongenheid en de overzet-» 
ting vrij getrouwv -— 7.° Le 
doyen etc, (Be deken van 
Killerine, eene zedekundige' 
geschiedenis) , in 6 dl,n in.' 
12,mo 1705 , eene zeer Wijd-
loopige en slecht ontworpen 
roman. —- 8.° Jffistoire etó. 
(Geschiedenis van MARGA-
RETBAvan Anjou, koningin 
van Engeland, bevattende 
de oorlogen van het huis van 
Lancaster tegen het huis van 
Tork) , 1740, 2 'dl.*- io 
12.wö Ofschoon dit werk even
zeer in den rang,der romaös 
als in dien der geschiedenis
sen kan geplaatst worden, 
las mèn hetzelve echter met 
gretigheid.' Het terhaal van 
hetzelve is aangenaam, en dé' 
daadzaken zonderling. —'&.*» 
Histoire etc, (Geschiedenis 
van eenen hedendaagschen 
Griek), 1741,2 dl.n in 18>°; 
eene roman, welke veel bij
val heeft gevonden. — 10^° 
Campagnes etc. (Wijsge
rige veldlogtèn of gedenk
schriftenvan DE MONÏCALM, 
generaal - adjudant van den 
maarschalk SCHOMBERO , 
bevattende den oorlog van 
Ierland), 1741, 2 dl.» .in 
12.»» Dit is een mengelmoes 
van verdichtselen en waarhei
den , somtijds slecht geplaatst, 
maar altijd met veel beval
ligheid uitgedrukt. — 11.° 
Mémoires etc, (Gedenk-
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schriften ten dienste vande 
gechiedenis van Maltha, of 
qeschiedenis van den com-
mandeur DE ***), 1742,2 
dl.» in 12.»a° - . 1 2 . 0 His-
oire etc. {Geschiedenis van 
•fp^illEM den Fer over aar 

, koningvanEngëland),\1'42, 
, 2 dl.» in 12.moMen ontwaart 

in dit werk , te veel kabinets-
iuiperijen en hoffelijkheden, 
eö niet genoeg die edele een
voudigheid, welke het ware 
sieraad der geschiedenis uit
maakt* — • 13.o Foyagèetc. 
(Reis van den kapitein Ro~ 
BERTLJDE, door verschil
lende deelen van Afrika, 
Amerika en Azië, bevattende 
de geschiedenis zijnerfortuin 
en zijner waarnemingen over 
de koloniën enden koophan
del der Spanjaarden, der 
Engelschen der Hollanders, 
enz.; een uit het Engelsch 
vertaald werk), 1744, 2 
dl.n in 12.»»o , eene belang
rijke en voortreffelijke reis
beschrijving. -_ 14.0 iettre 
etc. (Brieven van CICERO 
aanBRüws, inheïFransch 
vertaald met aanteekenin-
gen), 1744, iV.12.wo — 
15.o Histoire etc. (Geschie
denis van het leven van CI
CERO, uit zijne geschriften 
en de gedenkstukken mijner 
eeuw ontleend, met de be
wijzen en de verklaringen, 
volgens het Engelsche werk 
van MIDDLETON samenge
steld), 1744 , 4dl.° in 12.wo 

Dit in den haast u_._„ 
werk had meer zorg, meer 
regelmatigheid ,, meer juist
heid en smaak veréischt, — 
16.° Mémoires etc, (Gedenk
schriften van een regt'scha
pen man), een roman, wel
ke weinig bijval heeft gevon
den. — 17.° Histoire etc. 
(Algemeene geschiedenis der 
reistogten van af het begin 
der 35de eeuw, bevattende 
datgene, wat het belangrijk
ste, het nuttigste en het 
best bewaarheid in al de, 
reisbeschrijvingen der ver
schillende natiën der we
reld gevonden wordt, een 
werk eerst uit het Engelsch 
vertaald, en na de staking 
der eerste schrijvers op be
vel van Monseigneur den 
kanselier van Frankrijk > 
voortgezet), 1745 en vol
gende jaren 16 dl.» in *•* 
en 64 'dl.n in 12.«"> »et 

zaak-register is door CHOM' 
PRÉ zanrengesteld. Deze ge
schiedenis is door DB Q<»B~ 
TON en vervolgens door.WB-
IÈYRE voortgezet, Pai^s» 
3768—1770, l2dl.Bin 12mo« 
DJTZA HAKPE, heeft er eene 
verkorte uitgave van in Pe 

licht gegeven in 21 dl.n in 

8.vo Parijs, 1780, en een 
deel met kaarten in *• 
(grootendeels door den «» 
DU TEMS vervaardigd); — ï ö ' 
lettres, etc. (Brieven van 
CICERO, welke men gehoon-
lijk, gemeenzame bfteven 

http://iV.12.wo
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noemt, volgens de uitgave 
van GRETIVS en den abt. 
tfÓJLiFET met aanleekenin-
in hel Fransch vertaald). 
1746, 5dl» in 12.mo Deze 
overzetting gelijkt aan een uit
muntend, in het Fransch ge
schreven origineel, — 19.° 
Mamiel etc. (Handwoorden
boek der Fransche woorden, 
waarvan de beteekenis niet 
aan ieder gemeenzaam is, 
een nuttig werk voor die-
gene, welke naauwkeurig 
willen schrijven en spreken) , 
1751, 1 dl. in 8.vo 1754 
nieuwe uitgave, met eene 
beknopte verhandeling over 
de fransche spraakkunst, ver
meerderd , 2 dl in 8.vo Dit 
is een der beste woordenboe
ken , welke in deze laatste 
tijden in het licht zijn ver
schenen. Hetzelve bevat dui
delijke en naauwkeurige ver
klaringen. DE BÓILLE, regu
lier kanonik van Faucourt, 
heeft er in 1788 te luik eene 
vermeerderde uitgave van ge
leverd ; maar daar hij zelf 
geen opzigt over den druk 
kon hebben , zoo heeft hij zijn 
werk door een aantal druk
fouten zien ontsieren. — 20.° 
lettres (Brieven van miss 
UARISSB HABLÓWE), in 12 
dl.n1751 , deze Roman is uit 
het Engelsch naar RICHARDSON 
vertaald; — 21.e Histoire etc 
[Geschiedenis vansir CHAR-
Ws GRANDISSON , vervat in 
eene reeks van brieven, vol

gens de oorspronkelyken in 
het licht gegeven, door den 
uitgever van P'AMELA en CLA-
RISSB) , een uit het Engelsch . 
vertaald • werk , i755 , 8 dl. 
in 12.^° — 22.° Mémoires 
etc. (Gedenkschriften om- tè 
dienen tot de geschiedenis 
van het mehschely'ke Aart) ,, 
1760, 4 dl.** in 12.o — 
23'.° Histoire e/c. (Geschie
denis van het huis van Stu-
ART op den Iroon van Fn-
geland), uit het Engelsch 
naar HOME vertaald, 1760, 
3 dl.n ia 4.t° of 6 dl> in 
12.>ao Het oorspronkelijke is, 
gelijk men weet, de vrucht 
Van den protestantschen en 
wijsgeerigen geest; met dit 
gebrek vereenigt de vertaling 
eene vreemde kleur, eeneri 
dikwijls verwarden stijl met 
Engelsche spreekwijzen en 
weinige Fransche uitdrukking 
gen, harde woordwendiogen 
en dubbelzinnige slecht ge
bouwde spreekwijzen, als 
doorzaaid, —24.° Mémoires 
etc, (Gedenkschriften om te 
dienen tot dé geschiedenis 
der deugd), 1762; 4 dl.n 
in l2.mo —.250J1.MORAN 
etc. i/tLMORAN enHdMET), 
1762, 2 dl." in 12.m° 

26.° Lettres etc. (Brie
ven van MENTOR aaneenen 
jongen heer), 1764 , in 12«ao 
Deze drie werken, waarvan 
het laatste na den dood des 
schrijvers in het licht ver
scheen , zijn uit het Engelsch 
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vertaald, De abt PRÉVOI was 
een schrijver, die eene schoo
ns en rijke verbeeldingskracht 
bezat. Het 'is echter te be
treuren , dat een njan, in staat 
O0J de nuttigste werken voort 
te brengen , de helft van zijn 
leven aan eene schadelijke 
soort, de klip der deugd, 
de schandvlek der reden, 
en de raaskalling der Ver
beeldingskracht heeft toege- ' 
wjjd. Niet dat men de ro
mans, welke de goede zeden 
niet kwetsen en niet over 
«ene zoutelooze minnarij han-

, delen, maar op eene aange
name wijze tot de deugd ge-
leiden,moet verwerpen. Men 
zou weinig smaak verraden, 

* met den TÉLEMJCHÜS, den 
SÉmoa en eenige andere 
werken, welke om zoo te 
«preken-, slechts zedekundipe 
verhandelingen zijn', af te keu
ren. Maar men zou ook wel 
zeer toegevend moeten zijn, 
om,met die beuzelaehtigé 
geschriften te veroordeeld, 
die, door de levendigheid der 
standpunten, de teederheid 

\««r gevoeJens, d e z i e l _ 
?!«PP« en haar de noodlot-
t^tehartstogteninboezemen. 

' J e v a n den abt PRÉVOT, 
!e%in54dee l e „ge Z a m e „ : 

' f ^ n uitgegeven, zijnbij-
2 allen;van dezen laatsten 
tempel Het i s w a a r d a t ( | e 

gekunde overal zijne helden 
|°igt en zelfs in de verma-
«en» maar de deugd wordt 

er slechts " in grondregelen 
voorgesteld, terwijl 'de'on
deugd in werking wordt ge-
bragt, en wanneer zij gelijk 
SfiNKc4 spreken, handelen ?jj 
als PBTRONIÜS. Men heeftin 
1764 in 12.m.o les Pensees 
etc. {De gedachten van den 
abt PnÈror), en in 1783, 
zijne Oeuvres etc. (Üitgek-
pene werken), ifl het licht 
gegeven., 

Piip-SIOS (CllEISTOFFEt), 
in Hongarije' geboren, on
derwees de Wijsbegeerte aan 
de hoogeschool van Frank 
fort. MBXANCHTHON prijs' 4m 

ne. kunde, zijne geleerdheid, 
zijne scherpzinnigheid enzij-
ne gehechtheid aan datgene 
wat hij de waarheid noem
de , namelijk: aan de dwa
lingen van zijnen tgd., weJ-
ke PREÏSIÜS , hardnekkigUjK 

verdedigde; hij geeft hem 
volgens het gebruik ^ 
eeuw , den naam van l/BR» 
lopiioRüs PANONIÜS. PKEÏSI" 
DS heeft in het Latijn, eene . 
Levensbeschrijving ™n ^ * 

•«Hor^dy,jdM3;-
gezocht wordt, üö ";. 
ïelfs in de bijzonderheden 
der studiën en daden va 
dezen uitmuntenden reu 
naar, bijzonderheden gep^ 
uit' zijne geschriften oi 
die zijner j * f f j , 
vers. Deze geschieden» 
CICBBO, verscheen in.I00,3; 
te Bazel, in 8.v«> "> b e t 
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licht, met eene verhandeling 
of redevoering, Be imitatie 
one Cic'eröniana , welke ook 
van ÖHRisTosTia PREYSIÜS is. 
GAS'PARD PEÜCER, stelde de
ze beide werken 2eer bp prijs. 

PRICE (JOHN) , PRICJEUS in 
1600 te Zonden geboren, 
begaf zich naar Florencq, 
alwaar hij . de Catholijke. 
Godsdienst omhelsde, en pi-
verleed in 1676 te Rome in 
het Augustijner klooster, Hij 
beoefende het gewijde en on» 
gewijde, en paarde met een 
goed geheugen dat oordeel, 
waar mede hetzelve niet al
tijd vergezeld gaat. Men heeft 
van hem Janteekeningen op 
de Psalmen, op den HeiK-
gen MATTHEBS, op de Han
delingen der Apostelen, eri 
op eenige andere boeken. Men 
vindt dezelve in de Critici 
sacri van PEAKSON, Men. 
schrijft hem nog eene F~er-
handeling over de ketterijen 
toe. Al deze geschriften zijn 
geleerd. 

PRICE (KAREt), een En-
gelsche gelukzoeker, de zoon 
van eenen uitdrager, werd 
iu 1723 te Londen geboren, 
en overleed in 1787. Nog 

Jong zijnde, deed hij zijnen 
vader van droefheid sterven. 
Daar hij in zijn vaderland 
reeds al te zeer bekend was, 
koos hij de partij om onbe
kend onder den naam van 

JOHNSON te reizen. In En
geland terug gekeerd , werd 
hij gevangen genomen. Het 
verlangen •, om weder in vrij
heid te komen, deed hem 
schrijver- worden. Hij ver
vaardigde een spotschrifi voor 
de zuster des konings tegen ' 
dien van Denemarken. Hat 
boek viel den koning in han
den en PRICE werd in vrij
heid gesteld, grooter schelm 
dan ooit. Hij werd kantoor-
schrijver en maakte wissel
brieven na. Nadat hij eene 
menigte opligtingen had ge
daan , werd hij veroordeeld 
om opgehangen te worden , 
en zoodra zijn vonnis hem 
bekend is, brengt hij zich 
zelven om het leven, Zes uit
gaven in Engeland in het 
licht verschenen, en eene 
Pransche vertaling van het 
leven van eenen gaauwdief, 
onder den titel van Geschie
denis van JTuiRüz PRICE zijn 
voldoende om over densmaak 
en de ernstige bezigheden dier 
eeuw te oordeelen. Het is 
waar dat CARTOUCHE en MAW-
DRÏN ook hunne gesdhied-
sehrijvers hebben gehad; maar 
hunne levensbeschrijvingen 
waren met zeldzame trekken 
als doorzaaid , en hadden een 
romanesk voorkomen , het
welk de geestdrift der be
langstelling scheen te regt-
vaardigen, terwijl dat van 
PRICE slechts tponeelen van 
eene buitengewone maar in 

i 
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bedrog en snoodheid vrucht
bare boosaardigheid oplevert* 

* PRICE (RICHARD) , een 
predikant, niet tot de in 
Engeland gevestigde kerk 
behoorende, en staatkundig 
schrijver den 23 Februarij 

- 1723 te Tynton in hetland-
sclaa\>, Wallis geboren, werd 
in 1764 in de koninklijke 
maatschappij van Zo/zrfeK opr 
genomen, en verkreeg op 
het einde van 1769, den 
graad van doctor in de god
geleerdheid; Hij gaf in 1772 
in;het Jicht zijn Beroep op 
het publiek betrekkelijk de 
nationale schulden id 1773 
en 1774 werd hij de kamp-
vechter der dissidenten tegen 
de Tesi-acte. Gedurende ver
scheidene jaren oefende hij 
zijne bediening in de con
gregatie der dissidenten van 
Newington Green en in die 

1777 zijne Waarneming 
werd^natuurvanhetbur. 
gerlijk bestuur, in het licht 
Waardoor hij Taii h e t h o | 
van den a/gemeenen raad der 
stad Londen dankbetnigin-' 
gen ; en ^eene gouden doos 
ontving. Zjjn W e r k b m t d e 

grondslagen, 0p welke het 
wetgevende gezag van Groot 
Brittanmë 0p hare coloniën 
gebouwd is. flfen heeft nog 
van hem een aantal werken, 
waarvan de voornaamste zijn: 
Wemigt der voornaamste I 

geschilpunten en moeijelijk-
heden in de zedekunde, Lon
den 1738 , in 8.r° — 2,° 
Verhandelingen over de 
Voorzienigheid, het gebed, 
de verwachting' van een be
ter leven, en het gewigtige 
des christendoms, ibid 1762; 
,— .3.° Aanmerkingen over 
de burgerlijke vrijheid, de 
regtvaafdigheid en de staat
kunde van den "oorlog tegen 
Amerika, 1776, in 8>—4.'° 
Briefwisseling met doctor 
PRIESTLEY over de leer van 
het materialismus, ibid i 778 

[in 8.vo — 5.0 Proeve over 
den tegenwoordigen staat 
der bevolking in Engeland 
en in het landschap Wal" 
lis, ibid 1779 in 8.*° -
6.o Staat der geldmiddelen 
en der openbare 

schuld, ty 
de onderteekeningen dervre-
des onderhandelingen ibid 
1783;' — 7.o Over het be* 
langrijke der omwenieh^g 
van Amerika, en de mid
delen om de%elve voorde 
wereld nuttig te doen aij»> 
ibid 1784, in8>enz.PwcE 
is den 19 Maart 1791 over
leden. De Gedenkfhnm 
van zijn leven zijn in 1°* 
in .het licht gegeven, LW 
den in 8.vo door zijnen neer 
WUfcAM MOKGAN. 

PRIDEAÜX . (JOANNES), jn 

1578 ie Stafford mH* 
land geboren , verkreeg <»« 
leerstoel der godgeleerdheid 
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en Jiet >*eétoraat aan het col* 
legie wan Mxm, Hij verwierf 
indezebetrekkingen veel eer f 
eri legde eenen .grooten ijv«r 
voor <deVbelangen des ko« 
nings en der anglilfaansche 
kerk aan den /d$g.Deze ijv^r 
verwierf hem in 1641 het 
bisdom JWorcester, Hij ever
leed in 1650 in den ouder» 
dom van 72 jaren. Men heeft 

• van hem een Fetdedigschrift 
voor CASADBouy tegen iËDDiE-
MON JOANWES, in höt Latijn, 
1614 in 8ivo Godgeleerde 
lessen, Oxford, 1648 in 
foli en andere tegenwoordig 
onbekende werken. 

pRIDEAÜX (HOMPHRET), Werd 
in 1648 te Padstow in het 
graafschap Ctornwallis, in 
eene fatsoenlijke familie ge
boren, Bij volbragt zijne stu
diën te fféstmjnster., ver
volgens te Oxford;, en' on* 
derscheidde zich ih deze beide 
plaatsen door de uitgebreid
heid van zijn geheugen. Na
dat de dood van EDUARD 
POCOCEE , den leerstoel voor 
het Hebreeuwsch had open
gesteld , bood men PRIDEATJX 
denzelven aan, die hem ech
ter van de hand wees. Hij 
verkreeg in 4704 het deka-
naat van Norwich en over
leed den 1 November 1724 
m die stad. Zijne zeden wa
ren die van eenen steeds in 
zÖne studeerkamer opgesloten 

XX. DEEÜ, 

geleerde. Hij bezat niet het 
indrukwekkende uiterlijke, 
dier aangename bescheiden
heid der Fransche letterkun
digen , maarhij'onderscheidde 
zich door bijzondere openhar
tigheid en Jeugd. Er bestaan 
van hem verscheidene weg
ken, vol nasporingen, waar
van het voornaamste de Arun* 
del marmertafels betreft, en 
„getiteld; is ; Marmora oxoni-
ensia yéx@rundelianis, Sel' 
denianis aliisque (sonflata, 
cum Greecorum versione La' 
Una, et lacunis suppletis, 
ac figfires ten&is, Oxford, 
1676 , in fol. SEIDEN had dit 
werk ondernomen, en er in 
1627 een gedeelte van laten 

. drukken , maarhijhad slechts 
negen en twintig Grieksche 
en tien Latijnsche opschrif
ten verkla'ard ; PRIDEACX , 
heeft de Jiwee honderd zestig 
overigen opgehelderd. Sedert 
eenigen tijd hebben de mar
meren tafelen veel van haar 
aanzien verloren ; geleerde 
critici hebben dezelve ver
dacht gemaakt en doen voor
komen als eene valaohe kro» 
rtijk van eenen oneindig la-
teren tijd, dan die waarvan 
zij beweert de gebeurtenissen 
te schetsen. Hij heeft ook de 
Levensbeschrijving van MA-
UOMED , in het Engelsch, in 
het licht gegeven. Dezelve 
is in 'het Fransdh vertaald 
en in 1698 .te Jmsjer(jl$w,, 

S 



274 P ai. 
ja 8.?° gedrukt. De heer 
JSAYARY randt in eene Le
vensbeschrijving van MJBO • 
MED, welke aan het hoofd 
tan de vertaling des Korans 
is geplaatst, Parijs, 1782, 
2dl.n in 8.vo,PjuDEAüXaan, 
wegens hetgene hij van den 
monnik SERGIJJS heeft gezegd, 
en meb moet bekennen , dat 
PRIDEAÜX, zich niet met 
.genoegzame naauwkeürigheid 
<>ver dit onderwerp heeft uit
gedrukt ; maar het is daarr 
om niet minder onbetwist
baar dat MAHOMED , langdu
rige conferentiën met SERGK 
t s , monnik van den Hau-
ran, heeft gehouden, en dat 
het bij hem is, dat hij de 
heilige boeken heeft beoe
fend jvwaaruit al het schoone 
ontleend is, dat in den Koran 
.voorkomt!*). Terwijl SAVARÏ 
deze daad tegensprak,'zoekt 
hij minder de waarheid dan 

_ wel den roem van MAHO
MED, wien hij als een man 
van genie wil doen uitblinken. 
Met oude en nieuwe testa
ment met de geschiedenis 
der Joden in overeenstem-
<wing gebrdgt, in het En
gelsen 2dl.n< ih fol. Londen, 
J720, —. Geschiedenis der 
Joden en naburige volken , 

sedert het verval der 'ko
ningrijken Israël en Jüda 
tot aan den dood van JE-
su,1 CHRISTUS. Dit geleerd, 
in het- Engelsch geschreven 
werk heeft eenen buitenge
wonen bijval gevonden, het
zelve heeft vele uitgaven ge
had. In plaats van de kaar
ten der Holland'sche uitgave 
welke slechts, door kenners 
weinig geachte, kopijen van 
CEIXARIÜS waren, heeft men 
nieuwe laten graveren, welke 
volgens die van DE USIB ge* 
teekend zijn. Wat den hoofd-
inhoud van PRIDEAÜX werk 
aangaat, hierin heeft men 
geene verandering gebragt» 
de weinige schrappingen, wel
ke er in gemaakt zijn, be
treffen slechts eenige weinig 
overwogene uitdrukkingen, 
welke men gemeend heeft te 
moeten verzachten, en welke 
de 'schrijver ter handhaving 
zijner eigene eer niet had 
behooren te bezigen. vp 
dit weinige na, heeft men 
het werk gelaten gelijk net 
was. Het zoude ten onregte 
zijn te willen dat PRIDEATJX 
over den Canon der heilige 
Schrift als een Cathohjt 
sprake, men heef t er zich dus 
toe bepaald, om bij de pun-

Verheid V S £ e £es«n,eden"> der Sarracenen a a n g e h a a l d e ^ 
w ? r d t % n £ V f »*»*'•* dienen van hetgene, wat t ier aangever0 

w«S«- on t f iw* 1"?wi ,en d e s AHerhoogiten (de Monniken), ƒ» iret 

aldufwa« atmJ-ns d e , kr«ingeSchorenen (de wereldlijke Priest' 
dagen d L ^ n ^ " ^ ^ d eJ •&& Muzelmannen; zelfe noe m 
•oort ran ^ H n t toe

Urken d e G r j e k » c h e «» Latijnscheft 

i n / , « n \ Priesters; > 
.off in .o»«« 
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ten, waarin hij van de waar
heid afwijkt* verhandelingen 
te voegen, Paler TOUBNE-
MINE heeft dezelve geleverd * 
zij kunnen tot behoédmiddel 
dienen en men behoeft niet 
te vreezen , dat datgene, wat 
PRIDEAIIX ; over deze artikels 
zegtj iemand in dwaling kan 
brengen. Twee ongenoemde < 
schrijvers, BRUTEI. DE I*A 
•RIVIÈRE , en DO Soüt, heb
ben volgens A. A. BARBIER 
jDietionnaire des anonymes 
EK 22023, eene Fransche 
vertaling van déze geschiede
nis geleverd, J^isierdam, 
1722 5 dl.n.in 12.wo. 

PRIERIO. — Zie MozzoHNOr 

* PRIESIIEY (JOZEF) /een 
predikant der Unitarissen en 
natuurkundige ,•: in 1733 te 
•Fieldhead, bij Leeds gebo-r 
ren: heeft zich niet'minder 
beroemd gemaakt d.oor zijne 
geestelijke en staatkundige 
gevoelens dan door zijne ont
dekkingen. Hij schreef een 
aantal werken, waarin hët niet 
aan geleerdheid ontbreekt, 
maar welke niet altijd 
met elkander overeenstem-
'meD_« Als ijveraar voor het 
'Unitarianismus, verwierp 
hfl al de leerstelsels en de 
geheimen, welke met ; dit 
stelsel strijdig waren. Aldus 
j>estond er voor hemnoch 
B«eëenheid , noch Mensch-

S 

wording, en bijgevolg ook 
geene Godheid van i JESDS 
CHRISTUS. Hij nam nogtans 
eene godsdienst, gebeden en 
kerkgebruiken aan , doch gaf 
dat alles aan de kleine kudde 
welke hij bestuurde naar zij
nen smaak. Hij geraakte in 
geschil met bijna alle schrij
vers van zijnen tijd , mejt den 
leeraar HoR&Er, ten opzigte 
van de Drieëenheid en de 
Godheid^van JESDS GHRISXOS , 
met den aartsbisschop van 
Newcome, betrekkelijk den 
tijd van het predikambt van 
den Zaligmaker op deze we
reld, met WlXAKER metPACK-
HÜRSX , met den jood DAVID 
LEVI , met WAKBFIEM) , enz., 
hij kwam ook tekende onge-
loovigen van den dagop, tegen 
GIBBON, tegen de leerlingen 
van den Zweedschendroomer 
SWEDENBURG , tegen THOMAS 
PAYNE en zijn Tijdperk der 
rede, tegen VoLNETen zijne 
geschriften, enz. Zijne geest
drift voor de Fransche om
wenteling geleek naar dokin-
nigheid, en verwierf hem van 
den eenen kant .den titel van 
Fransch burger en deed hem 
tot afgevaardigde bij de nati
onale conventie benoemen , 
maar hij kon dezen post niet 
aanvaarden; doch haalde hem 
van den anderen kant nete
lige" onaangenaamheden op 
den hals. Men plunderde 
zijn huis «n zijne bibliotheek. 

2 • • ' . . - . . 
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Hij koos de partij om zich 
naar de Vereenigde Staten 
te begeven, en overleed den 
6 Februari) 18Ó4 te Nort-
Immherland, Men heeft van 
hem: li° Geschiedenis van 
de vetvalschingen des Gkris» 
ïendoms, 1782. Hij legt 
hierin de ver valschingen bloot, 
die hij beweert in de oor
spronkelijke leer gemaakt te 
zij». — 2.o Brieven aan 

••' eenenongeloovigën wijsgeer, 
en véle andere geschriften, 
enz. Hij schreef een dagblad 
getiteld: Godgeleerd Maga-
xtjn. Hij was een geleerd, 
maar eigenzinnig en wispel
turig man , die van den eenen 
kant bouwde, en vervolgens 

vhet door hem opgerigte ge
bouw afbrak, die het zelden 
eens was met het gezond ver
stand en nog zeldzamer met 
zich zelven, die van zijne be
gaafdheid misbruik maakte en 
meestal niet wist, waar hij gaan 
of zich ophouden wilde. Als 
geleerde verdient PRiESïLEt, 
allen lof. Zijne talenten als na
tuur- en jscheikundige hebben 

• zoó krachtdadig aan den bloei 
der wetenschappen mede ge
werkt , dat men hem onder 
de eerste mannen nnüuropa 
heëftgerangschikt onder zijne 
wetenschappelijke werken zul
len wij aanhalen, f ,o De ge
schiedenis der Electriciteit, 
1767 door BRISSON , in het 
Franschvertaald, 1771 ,3-dl.» 
in l&mo Geschiedenis en te» 

ge.nwow.dige staat der ont
dekkingen betrekkelijk M 
%ien:•',; het licht en de Mm* 
ren, 1772 iti 4, t0 — 2.° Pm-
ven over de verschillende 
luchtsoorten 3 dl.» in 8,*° 
door GKBÉUN in het Fransen 
Vertaald Parijs,1171,9 ÜP 
in 12.mo __ 3 >0* jpfoeve overde 
warmte stof kunde, doorlBEi 
in het Fransen vertaald jPa-
™js, 1798 in 8."° Be ver*-
zameling zijner wérken \>&* 
staat uit 70 dl.ninSJ0 Mea 
heeft in 1806 in het Eogelsch 
in het licht gegeven de Ge* 
denkschriftenvan den lee
raar PKIESTLET , 2 dl.n in 8.v0> 
door zijnen zoon JOZEFPBIBSI* 
IET tot aan zijnen dood wrt" 
gezet, en Aanmerkingen op 
zijne geschriften door TH. 
€OOÏ>J£R en WILLEM GaMsm. 
Zijne Levensbeschrijving door 
J. GORRT verscheenan 1805 
in 8.vo in het licht, en zjjne 
lofrede w^rd in hetzelfdejaar 
door CÜVIER in het instituut 
voorgelezen. 

PRIEÜR (PHIMPPÜS tfj» 
PRIORES te Si. faast (land 
van Cauk) in Nortnandij'e ge
boren, onderwees met eene» 
weinig gewonen roem 
schoone letteren aan de hÖOSe 

school van Parijs, enpwt-
leed in 1680. Men heeft*»1 

hem eene uitgave van "**£ 
x»ti.UNDs,1664 in fo*.;,' öjJ 
welke hij aanteekeniögen 

voegde deels uit zijn eigen 

http://ge.nwow.dige
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fonds e» deels uit die welke I 
hij had bijeen gezameld, 
en, voornamelijk uit de uit-
gavte ,?ari- RIGAUD. Hij, gaf. 
in denzejfden smaak eeue uit
gave van. den heiligen Cr-
PRIANÜS., van MINDÏIÜS-FEUX,. 
Van AWBB, van FlRMICUs. 
MATERND .̂ en van .COMMODI-
ANÜS GiziEü's in. het licht, 
1666 iji fol.; eene' ,ujtgave 
van; OPXAÏÜS van • 'Mileve, 
1679 ; e'ene goede verhande
ling over de formulieren der. 
kerkelijke brieven', onder de
zen titel. Dissertatie* de lit-
teriscanontGis*, <sum oppen-
dioe de iractoriis et Synodicis, 
in. 8.v°; eeneLatijnsche ver
handeling, onder den naam 
van JRomèinsehe EUSEBIÜS , 
tegen het boek der Preada-
miten van Ï,A PEYRÈRE. Deze 
verhandeling is getiteld ; ud,ni-
madversiones in-librUm pree* 
adamitarum, in quibus con-
futatuü nuperus, scriptor 
et pritnum omnium hominum 
fuissf ddamurn defendifur, 
"Parijs, 1666, in 8,,v? ;E'pis
tolet gratulatoriet, ad Pey-
verium de ejus eonversione 
<*d Momanam /idem, 1658 in 
8.VO 2 } e pETRÈRE, tlSAAC) 

PRIEDR DE u MARNE (N) , 
aldus genaamd om hem te 
onderscheiden van eenen an
deren PRIEDR , om dezelfde 
redéft PRIEOR DE LA COTE 
O'OR genaamd, (zie het vol

gende artikel),, was lid der 
conventie. Hij werd te Qhet-
lons sur Marne in 1768 ge
boren. , en was vóór dg om* 

• wenteling advocaal; in die stad/ 
nada't hij dp.or den bnrger-r 
stand van zijn baljuwschap 
tot afgevaardigde der staton-
generaal w^s verkozen, onr 
derscheidde hij zich reeds in 
de eerste fittingen onder de 
lede,n van de linkerzijde. Hij 
v.'ersoheen,-dikwijls op de tri
bune, niet om er aaneenge
schakelde redevoeringen uit 
te spreken, m,aax slechts om 
er door eeinige korte en he
vige «insneden de gematigden, 
de aristocraten en de vijan-t 
den der omwenteling aan te 
randen. Onder andere maat
regelen lokte*hij de vernieti
ging uit der emblêmes de 
servitude {minnebeelden der 
slavernij), welke het voetstuk 
van het standbeeld *van La--
PEWUK XIV op het plein 
des Fictoires versierden. In 
1790 verklaarde hij zich voor 
het in beslag nemen der gees
telijke goederen, en toen de 
bisschoppen in naam, van den 
stand der geestelijken, aan
boden eene leening van hon
derd milHoenen te verschaffen, 
merkte hij aan, dat daar zij 
niets bezaten zij ook niets 
konden aanbieden. Hij bragt 
ook den 29 Mei 1791 de 
uitvaardiging van ^ene ge-, 
strenge wet tegen de mige-

3 
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wekenen te weeg. Na het 
vertrek des konings naar Va-
rennes, beschuldigde hij de
zen vorst van trouweloosheid, 
en begon zijne onschendbaar
heid aan te randen. Omtrent 
dezen tijd werd hij naar Fi-
nistefê gezonden, om er de 
misnoegden, die bij de gele
genheid dezer gebeurtenis op-
tfóerig waren geworden, te 
Beteugelen, en, bij zijne terug
komst, ging hij voort zich een 
voorstander der hevigste maat
regelen te toonen. Op het 
einde der zitting werd hij 
tot onder-president der cri
minele regtbank van het de
partement van Parijs ver
kozen , werd vervolgens af
gevaardigde bij de nationale 
conventie en als zaakgelastig
de naar het in Champagne 
te veld staande leger gezon
den. Nadat hij in den schoot 
der vergadering was terug-. 
gekeerd , stemde hij voor den 
dood des konings zonder be
roeping 0p het volk en zon-
der uitstel. Hij drong ver
volgens mét nadruk op het 
verslag aan, wegens het be
sluit tegen de aanvoerders der 
moordplegingen in de gevan-
gemssen op den 2 en 3 Sep-
tember, en werd kort daar-
na_hd van dé algemeene ver» 
aedigings-comtnissie en ver
volgens die van hét openbaar 
wehpn; (Salut public). Na
dat hij m e t bijzondere mis-
sien naar de legers van het 

Woorden, der Jtdénnes, van 
den Moezel en den Mijn en 
vervolgens; naar dat; van de 
Vendée was gezonden, liet 
hij tegen de inwoners van 
dit ongelukkige gewest, de 
besluiten -der conventie ten 
uitvoer brengen. PRiËMiwerd 
den 6 October 1794,weder 
in de vergadering vaïi tel 
openbaar welzijn opgenomen 
en den 22 derzelfde maand, 
werd hij tot president der 
conventie benoemd. Tijdens 
den opstand van den'1 April 
1795, deed hij verscheidene 
den • muitelingen ,- gunstige-
voorstellen en vraagde onder 
anderen het in vrijheid stel
len der vaderlandsgezinden, 
die i sedert den 9 Thermidor 
gevangen gezeten hadden. Ka" 
dat hij 'door ANDREAS Dff-
MONX , van medepügt'^f1* 
in dit oproer, beschuldigd 
was, zoo verklaarde hij niet 
vele schranderheid de uit
drukkingen, waarvan hij zien 
bediend had ; en het gelo
te hem den storm tot beda
ren te brengen; maar den 
20 Mei daaropvolgende,nam 
hij seen meer werkdadig deel 
aan den opstand, welke te
gen de meerderheid der con
ventie uitbarstte en hij werd 
tot lid .van' de buitengewone 
commissie benoemd, die daar-
gesteld werd om de comni;ssie 

van het openbaar welmpte 

vervangen. Toen de geo
pende magt zich vertoonde 



om zich van de zaal meester 
te maken, welke door de 
muitelingen genoegzaam ont
ruimd was, riep hij uit; 
Voegtubij'mij, Sansculot
tes! om. welken uitroep , er op 
denzelfden dag een arrest van 
gevangenneming tegen hem 
werd uitgevaardigd. Hij ontr 
vlugtte en maakte gebruik 
van de amnestie van 1796. 
Sedert dien tijd nampRiEUR 
zjjne! bediening van advokaat 
weder waar,, maar nam geen 
deel aan-de openbare zaken. 
In 1816 als koningsmóorder 
uit Frankrijk verbannen, 
begaf hij zich naar de Neder
landen , en overleed in 1827 
te Brussel, in eenen aan 
armoede grenzenden staat. Hij 
heeft in het licht gegeven •' 
Rapport etc. (Verslag van 
het doofstommen - gesticht, 
voor de nationale vergade-••;'• 
ring afgelegd), 1791in4.t<> 

* PRIBÜR DUVERNOIS, bij
genaamd PaiEüR DE LA. GOTE .' 
»'OR (C. A.), officier der 
genie en converttionneel, den, 
22 December 1763 te Jux-
onne geboren; zijn vader 
was ontvanger der geldmid
delen i dier stad. Hij nam 
reeds vroegtijdig • het wapen 
van de genie op, waarin 
hij uitgebreide kundigheden 
aan den dag legde. Nadat 
mJ >« 1791 door het departe
ment Cóte d'Or naar de 

• ö . - ' ' . . . . ' . • • : • " • ' i 
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wetgevende vergadering was; 
afgevaardigd, deed hij zich 
gedurende; deze zitting niet! 
opmerken. Na den 10 Au
gustus werd hij naar het 
leger gezonden, om er de 
veranderingen, welke door 
de regeringloosheid ontstaan 
waren, bekend te maken, en 
terwijl hij deze Zending vol-
bragt, werd hij door het
zelfde departement tot lid der ' 
conventie benoemd. Tijdens 
het proces vanLoDEWUK XVI, 
stemde PRIEUR voor den 
dood des konings, zonder-
beroeping op het volk pf 
uitstel. Ten tijde der' on-*' 
lasten, waardoor den strijd 
der montagnards en Giron-
dijnen ontstond, zoo namen 
deze, nadat zij den 31 Mei 
overwonnen waren ,dev}ugt, 
naar verscheidene Norman-
dijnsche departementen. PRI
EUR werd uitgezonden om 
hen te vervolgen, en 
orn ^de bewoners van dat 
gewest, die zich voor de 
republikeinsche bannelingen 
schenen verklaard te. heb
ben , weder aan de partij 
der conventie te verbinden ; 
maar hij, benevens zijn 
ambtgenoot ROMME , werden 
in hechtenis genomen, en 
te Caen gevangen gehouden ; 
tot op de nederlaag ,• te Fer~ 
non door het departementale
leger, Hetwelk zich tegen 
de conventie had verklaard» 
4 • 
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ondergaan'. Iö de Vergade
ring teruggekeerd , Vermeed 
PaïKCR de tribune te beklim
men, en hij speelde geener-
lei rol voor den 14 Augus
tus 1793.' op welk tijdstip 
hij öietCAftsoi, wiens vriend 
hij was, tot lid der commis
sie1 van openbaar welzijn werd 
benoemd. PR'IECR had in dit 
bloedig collegie tot ambtge-
nooteft COÜTOÏT en SAINT JDST. 
Hij zélf, met CARMOT , verde
digde na den 9 Thermidor 
deze gedrogten, en belastte 
•zich met de geheele verant
woordelijkheid van de hande
lingen dier commissie; Pm. 
ÏÜR die ook lid van verschei
dene andere commissien was, 
Had zich bijzonder met het 
materiele der veertien legers 
belast, welke Frankrijk toen
maals op de been had'; hij had 
ook onder zijD bijzonder ofa-
«B*» de bewerking van het 
buskruid en het salpeter 
jj-rtoe hij vernuftige t e ! 
^«delingen «ityond, welke 

^andegrootebenöodiRhedéö 
• ^ ^ t tijdstip konden oP! 

Sïï? fl jW < 2 0 Mei « 9 4 ) , tot president der 
^ v e n n ^ a s v e r k o . e h / v e 

*. jaar (27 JuJij 1794Ï d è 

^ ^ - a n h e ^ ö p e K 

bre„k8rlUl- ' d e * ^ a l l i g e a f rekening en der een-

heid itë de' maten en gewe
ten 'too'f, hetwelk in deze 
vergadering in dezelfde zit
ting 'werd aangenomen. 'Na 
dé' oriltfsten- van Prairial 
(Mei 1795» ,-" Verzocht mm 
zijne inhechtenisneming, als 
der bergpartij toegedaan1 zijö-
de, maar dit voorstel' werd 
van de hand gewezen. PIMEPR 
ging in November' 1795, in 
den raad der vijfhonderden! 
over, waaruit hij in 1798 
ontslagen werd, ètt ver
scheen daarna niet méér op 
het staatkundige tooneel' Men 
schrijft hem zeer algemeen 
toe,' van tot de eérsté stich
ting der pólytechniqfue schdtfl 
met CARNOT en Foraeiso? 
te hebben bijgedragen. Men 
zegt ook dal men aan Pni-
KÜR gedeeltelijk het eerste 
gesticht der hoogeschool, in 
dd laatste dagen der coii* 
ventie daargesteld, te danken 
heeft. PRIEÜR DUVEKJJOIS is 
den 11 Augustus 1832 te 
Dijon overleden; hij had 
in zijne laatste levensjaren 
eene fabriek van gekleurd 
papier "tot stand 'gebragt; 
welke veel opgang maakte. 
Men heeft hem de volgende 
werken te danken. 1.° * * 
moiré etc. {Ferhandeli^g 

'over de noodzakelijkheid en 
> de middelen om in het ho* 
ningrijk Frankrijk} 'd * 
lengte en %waatte»fH^^ 
gelijkvormig te ' mahwh 
1790, in l.vo _ 2.° /** 
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strücfion ètc. {Ondërrigt 
%ovëf dè tiendeelige breuk" 
rehenüi0'ui195, iïi Sj<>: 

_£_•• Z,°-'Bapport etö^er^ 
slkg'ovéf de wei :Van deri 
lSGermiriiït jaar 4), 1799 
in' 8;fP *-?: "4.ö JRüppwt - efe' 
('Verslag öéér' de tér daar-
stelling jdeti ^ëlijkvorrnig* 
field'' inde 'maten eü-öe^ 
•wiglêri aurigeivende middel 
leti) 17Ö6,-:'ffif.' 8.vo — 5.0 
.Teïscnèidériè *' 'Méhióires,; 
(Verhandelingen , Versla*' 
gen en ónderrigUngen,' ih • 
tièi^Journul' de fJEöble po*' 
lyiècKnïquè en ia dè « -
nales dé êhimiè. 

tkMxb 'ifDANiÊt' pi)"; iü' 
159Q j"ritf ï&t: "ia^tder' Yari 
Pn^aaé » f1*Lipióusin. „ge
boren , éö té Parijs-, in' 
1662: övöt-ïèderi , ontvingdett' 
doctotalen hoed iü de regts-' 
geleerdheid' te Bordeaux, 
verscheen aldaar in de pleit-
zaal, trad ér; in den echt, 
en onderwees er gedurende 
tien jaren met roem de regts-
geleerdheid. Bc kanselier 
SEGDIER , beschermer tan 
lieden van verdiensten , liet 
hém te Parijs komen. Hij 
werd aldaar-, kort daarna, 
staatsraad in gewone dienst, 
en in 1639 , lid der Fran-
schë akadernie. jZijne voor
naamste werken zijn: 1.° 
Vindicia; gallicos adversus 
Alexandrum pairicium Ar-

• S 

maShdfiim>: Pékijki 1638 ;:. • 
in 8.tö ;dö6r- BEAtDóiNF in 
het; ftransch Verfaaldy l:6é9V' 
in- ^V* ^Dlt'^is :'ëen< ;vaïrR 
woord > hetwelk 'hij tiji'-bë-' 
vel'Vtó Riet höfi' jop den 
Mdts güllióünê Van- ;:détt 

.berticMèn^'^M^i^s.Vëriaiel^ 
digde ;-^.'2.ö* Micoürs^tci 

; (Staatkundige Verhandelin-
\ génf',' vrij sfeeht geschreven, 
\2 dl.* itt 4;^-*p<>fMenge-
\ lïngèHy in- hel» Latijn-\ •"% 
dl.» in 4 , t ö ; *i—'4.O. 'Para* 

, pkrase etc. (Othschrijving 
van vv)f Psalrnéri) — 5.o 
Zes Privileges etc. (Bé 
voorrëgttridêr•maagd 'MA-* 

• RIA), 'i-i-1' 6.<* Ühemin éib. 
; (FVëg • dés' kóems) —•: 7 .*« 
' Pöésies (Gedibhten) \ '1650 , 
ih' 8.V0 —; : SiLoittöN 'bfi 

• FRIEZA:O', zijn > iboii'-') ''heeft 
geschreven ,• eeïieVerhande* 
lïng over den ftijl, 1664, in 
8.vó en de Geschiedenis der 
olifanten, 1650,: in 11,™* 

PRiiusnts, bisschop van 
Adrumetis in \ Afrika, be
vond zich in 553, op de 
vijfde algenieene kerkverga
dering, té Konstantinopel 
gehouden, alwaar hij zich 
tegen de veroordeeMng der 
drie kapittels verzette. (Zie 
ViGltlïrs Paus). Er komen 
van hem in de Bibliotheek 

ii der kerkvaders, commeü-
tariën voor op de brieven 

ï van dèn H. PATJMJS > en op 

5 
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het Boek der Openbaring* 
Dit is eene verzameling van 
aanhalingen uit den heiligen 
AtJGUSTiNüs ,,en andere kerk
vaderen over de gewijde boe
ken. Dezelve zijn te Lyon in 
1543 gedrukt. Men heeft hem 

'. pok éene Verhandeling over 
de Ketterijen toegeschreven. 

PRIJÏATICCIO (FRANCISCCS) , 
een schilder en bouwkun
stenaar , in 1490 te Bologna 
geboren, werd in het kasteel 
van Mantua gebruikt. De 
schoone pleisterwerken, welke 
hij aldaar vervaardigde, ga
ven een grppt denkbeeld van 
zijne talenten , toen hij door 
FRANCISCÜS I naar Frankrijk 
beroepen werd. De koning 
belastte hem in 1540, om 
in Italië oude beelden te 
koopen , en de vormen van 
de beroemdste derzelve te 
laten vervaardigen , welke 
in het metaal gegoten en te 
Fontainebleau geplaatst wer
den. PRJMATICCIO heeft dit 
kasteel door zijne schilder
stukken verfraaid. Hij heeft 
pok het ontwerp tot het kas
teel van Meudon, en de 
teekening tot het praalgraf 
van FRANCISCCS I te Saint-

Denys geleverd (*). PRIJÏA
TICCIO verdiende de welwil-,/ 
lendheid der opvolgers van 

idien koning, HENDRIK II en 
FRANCISCUS II . , Deze laatste 
benoemde herp tot algemeen 
Commissaris der staatsgehou-
wen; in de geheele uitge
strektheid des rijks, PBHU-
TICCIO, was zeer afgunstig j 
hij liet verscheiden gebou-; 
wen vanJiE Rossö of MaH-, 
tre-Royx, die hem\iaFrank-
rijk, een jaar was yoorge- , 
gaan , afbreken. Hij overleed 
te Parijs, in 1570. Deze 
kunstenaar bezat een schit-
terend koloriet, en vyas gees
tig in zijne zamenstellingen; 
de houdingen zijner beelden 
zijn, wel gekozen; maar men' 
verwijt hem , zich in zijnen 

arbeid overhaast te hebben, 
en zich het schilderen tot 
een beroep te hebben ge
maakt. Men heeft veel vol
gens dezen meester gegra
veerd. Zijn beste kweekehng 
Was Nicoto van Modena., 

PRINCE (LE). -ZieBEAU-
MONT en LEPRINCE. 

PRINGIE (JOHN) , een ba-

ronnet-ridder, lijfarts van 

0n*lG£°ufw?*TiiSe oorkonden, zegt een nieuwere levensbeschrgveiv 
S nitt h

n
a"d/es tl" d e r r e k e n k^^gevonden, beween dat « 

*«£.??£ «oodig had, om, ter oprigtinjr van dit schoone ge«f„. 
d e w i ^ PraaIS^f Van FRANcISÉüsSI)f rijne toevlugt tot vree*-
toeï£»P

nJLn*men' He* waS PIOLIHW»,',B LOKME, die er-he* g £ . 
d e n & j ! HERM*"«8 P«"ON en andere Fransche kunstenaars «er 
"en met de uitvoering belast. , , 

Aanteeh. der Frantche Vervom'' 
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GEORGE l i l , en van de ko
ningin imJSngeland', in 1707 
te Slikel-ffouse, in het graaf
schap Roacburg, geboren, Hij 
onderscheidde .zich door zij-* 
ne geneeskundige bekwaam» 
heden, én door den ijver, 
welke hij voor de zieke en 
gekwetste soldaten aan den 
dag legde, voor welke hij 
in den oorlog, van 1741 de 
grootste zorg droeg, daar hij 
zich tot in 1745'; in het ge
volg der Engelsche legerben
den in Duitschland bevond; 
hij werd daarop benoemd tot 
opper-geneesheer der»Brit8che 
legers, welken post hij bij 
de troepen bekleedde, die 
bestemd waren om prins EDU-
ARD te bestrijden. Het is 
gedurende deze werkzaam he-; 
den, dat hij aan eene Ver-
handeling'arbeidde óver de 
aükte. derlegerbenden^wel
ke verhandeling een zeer 
gunstig onthaal heeft geno
ten , en in verscheiden talen 
vertolkt is. Hij dïende ver-
fo*''bij de ïegerbenden in 
Duitschland, gedurende de 
d«e eerste Veldtogten des 
oorlogs van 1755, vestigde 
ziclrin 1758 met ter woon 
te Londen, zijnen tijd tus-
schende uitoefening der ge
neeskunde en de koninklijke 
maatschappij verdeelende, van 
WelVgenootschap hij sedert 
!?72 voorzitter was, doch 
welken post hy in 1778 ne-
Verlegde, verdrietig over eene 

soort van scheuring, welke 
i het gebruik der ;elektrieke» 
; geleiders ; in dit geleerde ge
nootschap had te weeg ge-: 
bragt. Hij zag met leed we-" 
zen, dat het stelsel vanFRANK-
Hür, ten gevolge van verschei
den ongevallen , die hetzelve 
had te weeg gebragt, zijnen C 
invloed verloren had. -.'•• .* De 
vriend van FR ANKXIN zij nde , 
verdedigde hij in den begin
ne zijne zaak met nadruk; 
maar hij besloot, «later zijne 
rust boven die geschillen te 
verkiezen ;. zijn regtvaardlge ' 
en kalme geest zal hem on
getwijfeld overtuigd hebben >• 
dat in dergelijke kwakzalve
rijen, alle stelsels even ijdel 
en gevaarlijk zijnr, ;eri dat 
het niét zoo zeéjr indewijze, 

: als in de zaak zelve ia, dat 
; men dwaalt, (zie KIRCHJHANN.) 

Hij verliet Zonden , om zijne 
dagen: te Edirnburg.,te,gaatt 
eindigen; maar het gestrenge 
luchtsgestel noodzaakte, hem 
naar Londen terug ite keeren, 
alwaar hij den 18 Januarij 
1782 overleed. Behalve het 
reeds vermelde werk, heeft 
men nog van hem : 1.° Waar
nemingen omtrent denaard 
en de behandeling der hos
pitaal- en gevangenis-koort
sen , aan 

den heer MEAD op
gedragen , 1760, i« 8 ' v 0 —* 
2.o Verhandeling over de 
verschillende soorten van 
luchten, in 1774, in de ko
ninklijke maatschappij uitge* 
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spreken enrandere geschrif
ten y waarin uitmuntende zaj-
ken , maar ook dikwijls stei-< 
seimqtige en gewaagde denk
beelden vrorkoraeh; in dei 
gélfleesknnde .wilde hij niets, 
Tan dien aard. Hij was de 
vijand tan:stelsels , dieopdei 
theorie gegrond, waren, welke 
hij als- al te onbepaald eü te! 
weinig gevorderd beschouw*, 
de., Hij scheen de kwakzal-, 
v^rij, dat lis de enkel óp det 
wsómemirigen gegronde prak
tijk , als de beste geneeswij
ze te besehou wen. De%& 
kwakmlvèrp moet ten-min' 
ste beredeneerd zijn,; zeide 
hem een zijner ambtgènooten.! 
— Zoo min mogelijk, ant-

>*>tfördde PBWGLE;al rede-, 
immtdè hebben wij alles be-i 
dorwent 

— V ••••«• • • • • ' • • • . ' ' . - . '> 

J>RI}OM (BMjAMiür), t<$ 
St.-J'ean tfjngely in 1602, 
geboden, stamde af van' d» 
beroemde 'familie der PRÏVU 
of tfiuotö, welke aan de 

. VenètiaanSche republiek eeni-
g ^ ï ogen heeft: gegeven. Ifa 
onffier HEINSÏÜS en VOSSTO 
^tudeerd te hebben, legde 
hij zich te Leijden gedurende 
drie jaren toe, op de beoe
fening der Grieksche en La-
tijnsche geschiedschrijvers» 
Vandaar kwam hij te Parijs, 
o». GROWBS te zien en te 
^dplegèn. Hij begaf zieh 
^jwigens nmPadua, om, 
°nwr CRRMomusenticfiXBS^ 

de gevoelens van de wgsgeo-
reo dear* oudheid, grondig te 
leereD* EemigeB tijd daarna 
verbond: hij ziofe aan den 
hertog ÖE I W A K , en werd 
de innigste vertrouweling des* 
zelven. Na dön dood wffi 
dien veldheer in I6?§, hegaf 
PRIOLO zich naar; esn land
goed, hetwelk hij ié.dè nar 
bijheM van Genene gekocht 
had , van waar de hertog van 
Longuevüle > dfd zich iffl We* 
danigheid vangevóJmagtigfe 
tot den Vrede, naar Munster 
begaf, hem voorstelde mede 
te gaaü, welk vaorstel hij 
aannam. Bij zijne terugkomst 
van Munster, gmg FBI»10 

naar" Geheve, met oogmerk, 
van zijne familie naar PaW 
te geleiden, ten eiaie aion, 
aldaar met ter woon ie .ves
tigen^ Toen "hij dooi ẐM»* 
trok, had de kardinaal FBA*» 
CISCÜS BAEBEBMÜ deé troost, 
hem van de waarheid oer 
Catholijke Godsdienst te over
tuigen, en zijne afówering 
der kelterijen zoowel als die 
van zijne geheele ••familie en 
zijne bedienden af te neraenk' 
Hij overleedteilyonin1667*. 
op eene reis naar, Femm 
door het Fransche hof niet 
eene geheime zaak aldaar fee-
last. Men heeft van hem eene 
Geschiedenis van Franke 
in het Latijn, van iï °f 
dood van LOBEWIJK X"*' 

tot in 1664, waa r r^Lfe 

beste uitgave is vaö l o 8 0 ' 
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in 4,t° Dezelve is aan den 
doge en aan -dén seütiat van 
Venetië opgedragen", die hem 
als edel Yefiétiaansch ridder 
erkenden» '; 

PRIOR (MATTHEÜS), een 
Engelsche dichter en diplo
maat , lëlondenC*), in 1664 
geboren, was de zoon van 
eenen schrijnwerker, die bij' 
zijn overlijden hem onder 
het opzigt van eeneh Oom 
stelde, die een herbergier 
was. pRïbft • solbragt met 
roem zijne studiën in de 
school van fP^estmïnstèr. De 
graaf van Borset, -was zo« 
zeer wegens zijn gesprek over 
HoRATïüs getroffen, dat bij 
hem in zijne bescherming 
nam, en hem naar hét &t. 
Johii'sColtègè, te Cambridge 
zond. PRIOR werd er in 1668 
tot Baccalaureus bevorderd, 
én vervolgens tot lid van 
bét cöilegiê' aangenomen. 
Het was gedurende zijn ver
blijf aan die hoogeschool, dat 
"ij eene vertrouwelijke vriend* 
schap niet KAREC DE MON-
ÏAGU, later graaf \mHali* 
fax\ aanknoopte. Nadat Wit-
I.EM van Oranje den troon 
van zijnen schoonvader had 
overweldigd j werdPRiOR door 
«en graaf van Dorset naar 
het hof geleid, en in 1690 
tot secretaris' benoemd van 

<*) Volgen* *»toi>'S«ftM«.r teMnburn, ia
e
M^f^Jft

Ënmh 

«ei» andere «Ju-ijyers, te WMome i« ^ f ^ Z S ^ . 

dén graaf van BERKLEÏ »• ge~ 
volniagtigde tësGravenkagii* 
Hg bekleedde denzelfden 'post 
bij dë afgevaardigden en ge» 
volmagtigden lot 'de vredes 
onderhétidélirtgéh""' te JRys-
wtjk, in 1697. - Hij verge* 
zelde in het volgende jaar 
den graaf vaü" P^RTtAül?, 
op zijn gezantschap aan het 
hof van Frankrijk, Hij keer
de-in-i 711 , andermaal der
waarts in hoedanigheid van 
gevölmagligde, en bood 'in 
1714, aan hét hóf een ge
schrift aan, betrekkelijk dé 
vernietiging van het kanaal 
van Mttrdick. Het was aan 
hem, en niet aan milord 
SÏAlRSji zoo als' de pre
sident HÉNAÜLT zulks be
weert , dat toDÉWïJK XIV 
antwoordde,'.» Ik ben altijd 
in mijn land meester geweest; 
somtijds4 ook in andere, lan
den ; herinner mij zulke 
niet." PRIOR, in zijn va
derland teruggekeerd, vond. 
er vijanden, die hem bij 
het Engelsche hof in onge
nade deden vervallen. Öp 
aanzoek van den ridder W A I -
POIE, betrok men hem in 
een crimineel proces. Hij 
regtvaardigde zich, en in 
1717, W>erd hem de vrij
heid weder gegeven. Hij 
•overleed iG0?4mpte,i*>> 1721, 
en werd in de abdij van 

file:///mHali*
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ffestmin&tér begraven, al
waar men te zijner eer een 
praalgraf oprigtte. Men heeft 
tan hem een aantal Engel-
scke Gedichten, Londen, 
1733 ', 2. dl.» in 12.mc>, die 
zich door geest en verbeel
dingskracht onderscheiden. 
Zijne Oden zijn door den abt 
YARD in het Fransch vertaald* 

PRIORIÜS. — Zie PRIEUR. 

PRISCIANÜS , in de zesde 
eeuw, een spraakkundige te 
Coesarea: men heeft Tan 
hem verscheidene werken, 
te Venetië door AiDE MA-
MUCIÜS, in 1476, en te 
Parijs, door BADIÜS , in 
1517, beidein fol, gedrukt. 
Men vindt dezelve ook in 
de Verzameling der La-
tijnsche spraakkunsten, Ha' 
nau, 1605 , in 4. to [Eene 
volledige uitgave van PRIS
CIANÜS is door den heer 
KREHX bezorgd, onder den 
titel van PRISCUNI Ccesa-
riensis opera, Leipzig, 
1819—1820, 2dl.ain8.vo] 

PRISCIUA of PRISCA j eene 
Christen vrouw, de eehtgenoo-
tevan AQDITA, is zeer bekend 
door de Handelingen der Apos
telen en de Brieven van den 
heiligen PAUIDS. De ijver de
zer beide echtgenooten ter be
vordering van het Evangelie, 
maakte hen beroemd: z | ves
tigden zich eerst te Rome, 

maar het .verbanningsedikt, 
door keizer; CXAUDIDS tegen 
de Joden uitgevaardigd, nood
zaakte hen , zich naar Jfo-
rinthe te begeven, alwaar 
zij de kunst van het tapijt-
werken uitoefenden , enr al
waar zij beide het geluk 
hadden PATJ£.ÜS in hun huis 
te ontvangen, Zij waagden 
hun leven om dat des Apos
tels te redden, dien zij, 
tóen hij genoodzaakt werd 
Korinthe te verlaten, tot 
aan JEfe&e vergezelden ; deze 
is de getuigenis, welke die 
groote man zelf hun geeft: 
Qui pro anima mea suos 
cervices supposuerunt. Van
daar keerden zij naar Rome. 
terug, alwaar zij zich be
vonden , toen de heilige PAU-
LUS in het jaar 58 na J. C. 
zijnen brief aan de Romf:1* 
nen schreef; eenigen tijd 
daarna keerden zij naar Efi*e 

terug; zij woonden aldaar 
toen de heilige PAUWS den 
tweeden brief aan 1lf°* 
XHEÜS schreef. »e Grieken 
en Latijnen vierden hunne 
feesten (Zie AQVIU)- »? 
overlevering van Rome is 
dat de H PETRUS in het huis 
van de heilige PRISCA een al
taar heeft gewijd. Deze woor-, 
denuithet 16.e Hoofdd. van 

den brief aan de Romeinen: 
SalutatePriscametdq.Wlam 

et domestioant ecclesiaweo-
rum strekken ter bekrachti
ging dezer overlevering* 

http://2dl.ain8.vo
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PUISCIUA, — Zie MoNTAf 
NUS. •..:.'• 

< PiilscittlANUS, een.aarts-
Jtetter dér 4.e eeuw, mSpanjè 
geboren, was een door zijne 
fortuin, zijne geboorte en zijne 
verdienste, aanzienlijk per
soon. Met eenegroote gemak-' 

|, " kelijkheid om te spreken paar
de hij eene uitwendige nederig
heid , een deftig gelaat, stren
ge zeden en eene groote be
langeloosheid. Deze hoeda
nigheden werden bezwalktj, 
door eene vermetele nieuws
gierigheid, door eene vurige 
en onrustige inborst, die hem 

• ,,' eerst in de dwaze en ijdele 
nasporidgenn der tooverkunst 
en later in de dwalingen der 
Gnostikers en Manicheërs 
wikkelden. Zijne ketterij be
gon in 379 uit te barsten , 

, en verspreidde zich zeer snel 
door Spanje, zijn vaderland. 
Hij verwarde even als S A -
BEMJÜS , de drie personen 

,. der Dfieëenheid , en drukte 
I zich te dien opzigtè in nieuwe 
j en buitengewone bewoordin

gen uit. Hij leerde dat God 
verscheidene Zonen had, dat 
J« C. slechts in schijn de 
menschelijke natuur aangeno
men had, geboren was, en 
geleden had. Hij veroordeelde 

i het huwelijk en verbrak de 
^ , .banden deszelven, hij ver

oorloofde de grootste ontuch-
«ghedeb. Bij de boeken van 
het nieuwe Testament voeg

den zijne leerlingen valsohè 
handelingen en ïwee werken 
vol godslasteringen > he.t eene; 
getiteld: Memoria apostolo-
rum, door PHISCH<MANÜS ge
schreven , het andere Libra ge» 
noemd, aan Dicïiwiüs toege
kend. De Priscillianen vorm
den eené aanmerkelijke partij 
in ^aw/e . HTGINIÜS, bis
schop van Gordova, en ITHA-
CES, bisschop van Ossobona, 
vervolgden dezelve met veel 
vuur, maar HYGINIÜS liet zich 
overhalen, en werd zelfs ge
ëxcommuniceerd. Na ver
scheiden twistgedingen, hiel
den de bisschoppen san Span
je en Aquitanie', ' in 381 
te Sarctgossa eene kerkver
gadering, waarin de nieuwe 
dwalingen veroordeeld wer
den. INSIANXIÜS en SALVIA-
JSÜS , twee priscillianistische 
bisschoppen, wel verre van 
zich aan de uitspraak der 
kerkvergadering te onder
werpen, zalfden PBISCIHÏA-
NDS tot bisschop. Deze wij
ding joeg het geheele epis
copaat tegen hem in het har
nas. Keizer GKAÏIANOS beval 
hen te verbannen. PJRISCH.-
XIANUS, INSTANIICS en SAI.-
VIAIO/S wendden zich tot 
Paus DAMASIDS, die weigerde 
hen te ontvangen. SALVIANÜS 
overleed te; Mom* d e b e i d e 

anderen begaven zich naar 
MUane, alwaar de heilige 
AMBROSIOS alle gemeenschap 
met hen van de hand wees. 
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JJèn heriep in 384 eene 
kerkvergadering te Bordeaux, 
maar PRISCMIANDS wilde zich 
voor de bisschoppen niet ver
antwoorden. Hij beriep zich 
op MAKIMOST, den rijksoveri 
•weldiger» . De bisschoppen 
ITHACIÜS en IDACIOS beschul
digden hem «voor den vorst j 
en zulks öödanks de vertoo-
gen van den heiligen MAR-
TïNtrs van Tours, die, uit 
vreezé dat men al 'te Teel 
gestrengheid mogt in het 
werk steMen, deze-bisschop* 
pen smeekte van hunne be
schuldiging af te zien; hg 
verzocht evenzeer aan MA
XIMUS, de schuldigen in het 
Jeven te sparen , tot reden 
aanvoerende, dat het vol
doende was, da>t zij door de 
bisschoppen als ketters ver
klaard , en geëxcommuniceerd 
•waren. De keizer leende 
het oor aan de vertoogen 
van den heiligen MARTINÜS , 
en beloofde zelfs, dat de 
aangeklaagde personen niet 
ten dood zouden veroordeeld 
worden. Maar naauwelijks 
•was de heilige MARTINUS van 
Trier vertrokken, of MA
XIMUS, onderrigt datPfiiscii,-
HANÜS , door zijne eigene 
bekentenis, van verscheiden 

/met dé openbare orde strij
dige misdaden overtuigd was, 
veroordeelde hem, met de
gene die hem vergezelden ten 
dood. De strafoefening van 
PRISCIUIANDS maakte IIHA-

CI0S en IDAGIDS gehaait. Men 
zag den invloed, welken hun 
gedrag op de geesten uitoe
fende , door , ie Jofrede op 
TJHEODOSIÜS, w«lkè PACASCÜS , 
in het jaar 389 1e Bome^ 
zelfs in tegenwoordigheid »an 
THEOÖOSIÜS , en een jaar na 
den, .dood van MAXIÉDS «t» 
sprak. Maar men moet het 
gezégde4 tan den redenaar niét 
•letterlijk opvatten die «te 
•onschuld dezer ketters milde 
verdedigen , ter wijl aij werke
lijk zeer schuldig wa*en, flfct 
gezag deB geregts, «n<de be
scherming des keizers., èë-
letteden dat men diegeneV 
welke de priscillianisten , met 
zoo vele gestrengheidbaiim 
behandeld, endietnenJ/M-
eters noemde. De heilige 
AMBROSIÜS en andere prela
ten scheidden zich van hnn-
•ne gemeenschap ; omdat, hoe' 
wel deze kettersregtvaardig* 
lijk en volgens de wetten 
gestraft waren, het aanstoo-
tèlijk was, dat hun Woed , 
op verzoek der bisschoppen 
was gestort. >De heilige MA*-
TINÜS weigerde in den o?" 
ginne gemeenschap met nep 
te onderhouden; maar W 
besloot er later toe, °m 

daardoor aan eemge pr^-
cillianisten en aan eenige 
voorstanders van keizer W*. 
I-IANDS het leven te redden. 
HONORIÜS vaardigde gestren
ge wetten uit tegen de b p ^ 

sche priscillianisteo. 'Vc 



,... -. ;P 

.sekte geraakte grootendeels 
,m verval door den ijver van 
den heiligen Paus LEO* Zie 
:den H AD<JUSTINTJS JEpist. 
237. N;° 3 -* Dissertatio 
critica dé priscillianistis , 
eorümque faclis, döólrinis 
et moribus ,•" door SIMONIS 
DE URIES , Utrecht, 1745, 
in 4-.t°; -—JSistoria pris-
cillianistarum, door FRAtf-
CISGDS GIRVESIUS ', bisschop 
van Urgel, fiome, 1749, 
in 8.V>., Ï 

PRISCDS , een beroemde 
- krijgsbouwkqndige, die na 

het midden van de tweede 
eeuw der Kerk onder de 
regering van SEPTIMOS SE-
VERDS bjoeide. Hij was zeer 
bekwaam in zijne kunst; 
en genoemde vorst eerbie
digde zijne verdiensten, toen 
in het jaar 196 na J. C. 
de stad Byzantium , de. aan
zienlijkste van Thracïè, was 
ingenomen. Op last van 
SEVERDS werden alle over-
heden en soldaten gedood. 
De stad werd verwoest, hare 
muren werden geslecht, hare 
schouwburgen, badhuizenen 
andere sieraden afgebroken. 
Men verkocht vervolgens al 
de goederen der inwoners, 
en By&qntium, van de vrij
heid beroofd , werd, als 
een eenvoudig vlek, aan de 
stad Perinthus onderworpen. 
PRISCDS alleen werd in zij-

XX, DEE£, 
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nen persoon, in zijne vrij
heid en in' zijne goederen 
gespaard. Keizer SEVERÜS 
gaf hem zelfs bewijzeü van 
toegenegenheid, en bediende 
zich in het vervolg van hem 
op eene zeer voordeelige 
wijze. ..' ' • 

PRISCDS , broeder van kei
zer PHIMPPDS, landvoogd 
van Syrië, daarna van Jfa-
cedonië, haalde zich door 
zijne knevelarijen den haat 
der volken op den • hals. 
Zulks belette hem echter 
niet om in het laatstgenoem
de gewest, in 249, op het 
berigt van den dood zijns 
broeders, het purper te 
aanvaarden; maar hij werd 
weldra van hetzelve, zoowel 
als van het leven beroofd, 
door DECIBS , den moorde
naar en opvolger van PHI-
IilPPDS. 

PRITZ (JOANNES GEORGE), 
in het Latijn PRITZIÜS of PRI-
TIDS , een beroemde godge
leerde van de Augsburgsche 
confessie, werd te Leip%ig 
in 1662 geboren, en wijdde 
zich aan het leeraarsambt toe. 
Hij bezat kunde en bekwaam
heid. Zijne verdienste deed 
hem in 1707, verkiezen om 
ieGreifswald de godgeleerd
heid te onderwijzen. Hij nam 
er te gelijkertijd de posten 
van kerkelijken raadsheer en 

T; . , • 
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predikant waar. In 1711 
werd hij naar Frankfort los-
roepen, om er" liet opperbe-
•wind over de kerkelijke aan
gelegenheden waar té nemen. 
Hg is de schrijver van een 
aantal werken , ion der welke 
men voornamelijk onder
scheidt: l,o leerreden, in 
het Hoogduitsch. — 2.° eené 
Xatijnsche Inleiding tot het 
lezen van Aet' JV. Testament, 
welke verscheiden uitga* 
Yen heeft gehad: de beste 
is die van 1724 in 8,vo 
3.° De immortalitale' homi-
nis, tegen ASGILI, , een En-
gelschen advocaat, die .een 
wérk had geschreven, waarin 
hij Vaststelde, dat een mensch, 
zonder te sterven, uit dit 
sterfelijke in het eeuwige leven 
Icon overgeplaatst worden (Zie 
AsGitt). -_ 4,o eene uit
gave der Werken van den hei
ligen MACARIVS, Grieksch 
e n r?3n> LeiVzig 1698 
en 1699, 2 dl.£ £ 8.y0 !_ 

\f: e e n e «itgave van het 
Nieuwe Testament, in het 
Gnekschmet de verschillende 
essen, e n aardrijkskundige 

5 ™ n ' Leipzig, in 12.w>, 
1709 e n 1724 - 6.0 eene 
««gave der Brieven van 
MiLTON, _ 7.0 Be statu 
rehgionesï christianas in 're
gio sinensü — 8.0 Be asu 
rationus. ~ 9.0 Be causis 
jmmibus in rerum essentiis 
cxplicandis, attendendis. — 
lO.o De amore Bei puro in 

causa FENELONuem, PRITZ 
was Tan 1687 tot 1698, een 
der schrijvers van jfiet JLeip-
=ziger dagblad, Hij overleed 
den 24 Augustus 1732. 

PROBA-FALCONIA , in de 4." 
eeatt de vrouw van AMICIÜS 
PROBDS, verdiende den lof 
van den H. HIERONTMCS , den 
H. AÜGDSTINÜS en den H. 

J Q A N N E S CHRYSOSTOMÜS. ft™ 

ANICIÜS PROBCTS). Men schrijft 
haar toe het Zeven van JESÜS 
CHRISTUS, zamengesleld uit 
verschillende fragmenten van 
YiRGitius, FrankfortyiUG,-' 
maar dit werk is van de vrouw 
van den landvoogd ADELPHW. 

PR OBUS (MARCÜS AimBiiüs 
VAIERIÜS) , een' 

Romemscn 
keizer, te Sirmium in'H* 
lyriê geboren, welk ,lse« 
mede heeft voortgebragt de 
keizers CJGAÜDUJS II en AO" 
RELIAMDS PROBOS, werd van 
zijne jeugd af tot de eerste 
militaire waardigheden ter-
heven. Zijn vader was een 
tuinier geweest; maar in «e 
krijgsdienst getreden zijnde, 
bragt hij het tot den rang 
van hoofdman. Zijn zoo» 
ontving in den ouderdom 
van 22 jaren, van keiMr 

TAIERIANDS den/zelfden titel. 
Zijne verdiensten namen mei 
de jaren' toe. Overwinnaar 
iler Sarmaten, onderscheid^ 
hij zich achtereenvolgend "> 
Jfriha, in Ponlus, aan 
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den' B$n > bij den Bondu, 
den Nijl den Euphraat: 
hij overwon JEgypte voor 
AtJREMiiros., en TACIXÜS ver
trouwde hem het bevel in 
het Oosten toe; steeds al 
meer en meer in waardigheid 
stijgende, beklom hij einde
lijk den troon. Na den dood, 
van keizer TACIÏÜS, in 276, 
wilde FfcORÏANüS , zijn broe-: 
der, zich, meester maken van 
den keizerlijken schepter; 
maar-de legioenen van het 
Oosten gaven denzelven aan' 
PKOBÜS f als prijs fijner dap-
perlieid, zijner regtechapen'-' 
heid en zijner zachtmoedige 
heid. Door den senaat en de; 
provinciën des. rijks erkend, 

, trok hij naar Galli'è> 'alwaar 
de Franken, de Bourgondiërs, 
de Got'hen en de Wandalen, 
de wreedste knevelarijën uit
oefenden. Hij', versloeg de
zelve in onderscheidene ge
vechten , doodde meer dan 
400j000 hunner manschap
pen» en noodzaakte hen den 
vrede te vragen, en eene 

. schatting te betalen, Over
winnaar ih GaMë zijnde, 
begaf hij zich naar Illyrië, 
trok tegen de Sarmaten op, 
en ontnam hun, alles, wat 
zij overweldigd hadden: Hij 
versloeg vervolgens de Blem-
mys, een woest volk in de 
nabuurschap van Egypte, De 
zegepraal, welke hij óp hen 
behaalde, verschrikte zoo z-eer 

• - , , • T 

VARANANES I I , koning van 
Perzië, dat hij hem afge
vaardigden met geschenken 
zond, om hem den vrede te 
vragen» Dit gezantschap ont
moette hem op de hooge 
bergen, in de nabijheid van 
Peraië) te midden zgner sol
daten, sedert lang, gekookte 
erwten met pekelspek eten
de» Zonder- zijnen maaltijd 
af te breken , zeide PRÖBOS 
aan de afgevaardigden van den 
Perzïschen koning ^ dat »in
dien hun meester geene vol
komene voldoening aan de 
Romeinen gaf, hij de velden 
van jperae'ë even zoo kaal 
zoude maken, als zijn hoofd 
zulks Was." .Tegelijkertijd, 
nam hij zijne muts af, om 
hun een geheel kaal hoofd 
te doen zien. Hij noodigde 
hen daarop, uit, öm met 
hem te eten, indien zij 
honger hadden, en zoo 
piet, zich dan te verwijde
ren. , VARANANES, hierdoor 
nog meer verontrust, kwam 
zelf PROBDS bezoeken, die 
hem alles toestond wat hij 
begeerde. Na de buitenland-
sche vijanden overwonnen te 
hébben, stonden er andere 
in het binnenland van het 
rijk op. JOHDSSATITRNINÜS, 
PROCM&S en BONOSIDS, de
den zich alle drie tot keizer 
uitroepen, de eene te Ahx* 
andriè, de andere te JTew-

I len en de derde in Gallië, 
2 
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maar hun opstand had geen 
gevolg. Het Romeinsohe rijk-
genoot eenen ! algemeenen 
vrede. Het was gedurende 
dezen vrede, dat PROBÜS meer 
dan zeventig steden versierde 
of weder opbouwde. Hij hield 
zijne soldaten ̂  met onder
scheidene nuttige werken be
zig, eri gaf eene algemëene 
vergunning om wijngaarden 
in GdUi'éTen in lllyrïè aan 
te 'leggen j hetwelk niet al
gemeen was toegestaan sedert 
dat DOMITÏANÜS de plaatsen 
had aangewezen,- alwaar hij 
vergunde den wijnstok té 
planten, , CREVIER beschouwt 
hem als den grondlegger der 
wijnbergen van Tokai, Chain- ' 
pagne, Bourgogne, en voegt 
er bij: » Deze vorst zou, 
indien de drinkers geleerd wa
ren, zeker door de drinkers be
zongen zijn geworden. "PRO-
Bus maakte toebereidselen tot 
den oorlog tegen de Perzers, 
die de wapens weder haddep 
opgevat, toen hij door zijne 
soldaten, die den arbeid moede 
waren, welken hij hun had 
doen ondernemen, te Sir~ 
mich ia 282, in den ouder
dom van 50 jaren, na eene 
regering van 6 jaren en 4 
maanden, vermoord werd. 
Het eenige gebrek van PRO» 
Brjs'was, dat hij niet op eene 
voorzigtige wijze fermiteit 
met zachtmoedigheid wist te 
verbinden. Zijn dood dom-
delde het geheele rijk in rouw. 

» Groole goden'!" zèide het 
volk, » wat heeft if'de Ro
meinsche republiek' gedaan, 
om haar! eenen zoo goeden 
vorst te ontnemen!" 

PKOCACCINI (CAMIIXÜS), een 
schilder te Bólógna, in 1546 
geboren j en te . Milane, in 
1626 overleden j ontving van 
zijnen'vader HERCULES, mede 
een' beroemden schilder, de 
eerste lessen zijher kunstben 
genoot zelfs, volgens, eenige 
zijner geschiedschrijvers,_te 
Bonte het onderwijs van Mï-
CHAëi.-ATfGErjO en van RA-
FHAër,.; Maar. het was vooral 
PARMESAN-O , dien hij trachtte 
na -te volgen. Deze schiJdef 
had eene schoone genie, tnj 
schilderde met eenen bui
tengewonen lossen zwier, 
zijne kleedingen zijn natuur-
lijk aangëbragt, zijne hootd-
trekken zijn ' bewonderens
waardig. Hij gaf veel nadruK 
en leven aan zijne beelden , , 
zijn koloriet is frisch. W™ 
voornaamste voortbrengselen 
zijn te Bologna,^..^1; 
er!I te Milane. - M* b r ° e ; derJüUüstosARPRoaccno, 
te Bologna in 1548 gebo
ren, en te Milane, m M* 
overleden, bezat een kracm 
vol koloriet', eene strenge en 
zeer naauwkeurige teekening. 
Zijne genie was groot ,^ ' 
vendig en ongedwongen, J 
beoefende de natuur. ^Jn? 
beroemdheid deed hem 



• V 
Miiane tot hoofdbestuurde-
der akademie van schilder-
kunde 'benoemen. Hij! had 
eene talrijke school, en ver
wierf eene aanzienlijke for
tuin. — . C A B L O A N I O N I O , zijn 
jonger broeder;, liet de toon
kuns t -varen , om zich mede 
•op de schilderkunde toe te 
leggen. Zijn bijzonder talent 
was bet iandsehapschilderen, 
ook slaagde 'hi j . u i tmuntend , 
in de voorstelling van bloe
men en v ruch ten ; hij liet 
eenen zoon n a , ERCOLE J U -
NIORE, in 1 6 7 6 , in den ou« 
derdom 'van 80 jaren over
leden , die zich mede met 
het schilderen van bloemen 
bezig h ie ld ; maar JOLIOS CJE-
S A R , zijn oom, gaf hem les
sen , en breidde den kring 
zijner talenten uit., Hij ver
vaardige vele geschiedkundige 
stukken voor de stad Turin. 
i' 

. PROCHITA of PROCIOA ( J O « 
ANNES DE) , voornaamste be
werker der Siciliaanscke 
Fespers, dus genoemd, wijl 
hij heer van het eiland Pro-
chila {Procita of Prooida) 
m het koningrijk Napels 
was, werd in 1225 geboren , 
en legde zich in den beginne 
op de geneeskunde toe. De 
roem ,fc welken hij inoogstte, 
bragt hem in gunst bij kei
zer FREDERIK I I , en in die van 
deszelfs zoon KOBNRAAD I V . 
Onder de regering van M A N -
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FRED of MAINFROI , had hij 
veel gezag; in Sicilië;, hij 
voerde de wapens ten gunste 
van CONRADIN',".. mededinger 
van K A R E £ XM Jnjou, en 
-werd , i door dien p r i n s , ko
ning gêtvorden pijnde:, (die 
•daarenboven, zegt m e n , zijne 
-vrouw v e r k r a c h t t e ) , ' v a n zij
ne goederen en zijne posten 
beroofd. » De Frarischen „ 
voegt de. heer JLAIANDE er 
bij , (Poyage d'Italië, <f. 
6. p. 98), hebben niet 
dan al te dikwijls, aanlei
dingen tot dergelijke klagten 
van vreemdelingen gegeven." 
Door den geest van wraak 
bezield, en gebruikmakende 
van de ontevredenheid, welke 
de- Franschen hadden doen 
ontstaan (Zie KAREL van dn-? 
jou en CoNRADlN), onder
nam hij om Sicilië tegen 
den vorst in opstand te bren
gen, en dat eiland onder de 
magt van PETRUS, koning 
van dragon, te stellen. Om 

[ meer in het geheim aan deze 
zamenspanning te kunnen ar
beiden , vermomde hij zich 
in 1280 in het gewaad van 
een' franciskaner monnik, en 
na, aldus uitgerust, geheel 
Sicilië te hebben afgeloo-
pen, begaf hij zich naar 
JTonstantinopel, om met Ml-
cjuëL PAI,EOLOGUS te onder
handelen, van wien hij eene 
ondersteuning in geld b e 
kwam. Na gedurende twee. 

3 '" • 
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jaren, met onvermoeide, aor> 
gen zijne «amenzwering ge
smeed te hebben, werd de
zelve in 1282 ten. uitvoer 
gebragt, (ZiePEXBüS VA» AKA-
GON, en PaiHPPDS III , ko
ning van JFrpinkrijk), PEO-

• CIDA was na dien tijd de 
getrouwe raadsheer der Ara», 
gonöesche morsten, die eikan
deren in Sicilië opvolgden , 
en befeafcte eenen hoogen ou
derdom [CASIMIR WELAVÏGKE 
heeft een beroemd treurspel 
vervaardigd, de Siciliaan» 
sc/ie Vespers (Vêpres Si» 
ciliennes) genaamd, waarin 
PBOCIDA de hoofdrol speelt]. 

PROCLÜS (Heilige), een 
beroemde patriarch vaniTow-
stantinopel, êe leerling van 
den heiligen JOANNES GHRT> 
SOSTOMDS , verzette zich met 
nadruk, doch tevens met 
taehtmoedigheid, tegen den 
voortgang van het Nestori-
anismus, en droeg door zijne 
deugden veel bij tot de ze
gepraal der waarheid. Wij 
bezitten nog van hem ffomi-
liên, Brieven, onder welke 
men dengenen onderscheidt, 
aan de Armeniërs gerigt, 
welke over het geloof han
delt, en andere Schriften, 
in het Griekseb, door Ric-
CARDI in het Jicht gegeven, 
Home, 1630, in 4.t0. Men 
vindt dezelve ook in de bi
bliotheek der kerkvaders. Zijn 
stijl vloeit over van aardig

heden < en tegenrëden. Deae 
beroemde prelaat overleed in 
447, na gedurende 13 jaren 
en 3 maanden de bisschop
pelijke waardigheid te heb
ben bekleed. De H. GÏRÏI-
tvs zegt, » dat hij een man 
was vol godsvrueht, volko
men ervaren in de weten
schap der kerkelijke tucht, 
en een naauwkeurig naïever 
der heilige Canons," 

PRQCUJS (EÜTYCHIDS) , een 
beroemde spraakknastenaar' 
der 2 eeuw, was te Sicca " 
in jffriAa geboren. Keizer 
ANIONINDS, wiens leermeester 
hij was geweest., verhief hem 
tot landvoogd. TREBEIUÜS 
FOIXIO haalt een werk van 
PHOCIÜS aan, over het belang
rijkste wat er in vreemde 
landen gevonden wordt; maar 
dit werk is verloren geraakt. 

Pfioctüs DiADOcns, _e<jtt 
Platonisch wijsgeer der vijfde 
eeuw, was geboortig van Z y 
cië, of, volgens andere van 
Konstantiwpel. M d e e l d e 

grootehjks in de achting, en 
vriendschap van keizer ANAS-
XASIÜS, Men zegt, dat ten 
tijde dat VIIAUANÜS A°«; 
stantinopel belegerde, "B°" 
Ciüs zijne schepen, «e 
groote koperen spiegels ver
brandde; zulks is echtereene 
fabel zonder eenigen ffom* 
PROCLÜS overleed te jmf> 
in 487. Iedereen weet, aai 
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hij tegen de Christelijke Gods
dienst geschreven heeft, Er> 
bestaan nog van hem CW» 
mentariën op eenige boeken* 
van PJLAÏO , en verscheiden, 
andere in hét Grieiseh. ge
schrevene werken , dezelve 
werden, te Venetië in 1497, 
in ,fol. gedrukt. AUATIÜS 
heeft in het licht gegeven: 
BROCLÏÏS in Ptolemceï Te-' 
tra-biblos i Grieksch en La
tijn, Leyden, 1635, in 
8J° Men vindt zijne Lof— 
mngen in de verzameling van 
MAIÏTAIRE, PROCIUS was een 
der dweepachtigste voorstan
ders van het heidendom, en 
tegelijker' tijdeen dèrgenen, 
die onder de oude wijsgee-
ren, het duidelijkste de schep
ping der stof hebben erkend ; 
hij ze'gt dat de stof, die de 
oor%aak aller dingen is y 
zelve is vaortgebragt door 
den Schepper aller dingen'. 
Hij schrijft hetzelfde gevoe
len aan PUTO toe, die er 
zich werkelijk «eer duidelijk 
over uitdrukt; en in zijn 
commentarium op TIMJEOS , 
noemt PROCLUS God, den 
onuitsprekelijken Ooi-sprong 
der stof (zie HIEROCLES, de 
wijsgeer), MARINDS van Fa-
pels heeft zijn Zeven be
schreven, van hetwelk de 
heerBoissoNNADE, in 1814, 
eene geleerde uitgave beeft 
geleverd. De Yerschillende 
werken van PROCLUS zijn 

T 

, door VICTOR Cousur, geza-
I menlijk met}aanteekeningen, 

onder dezep titel in het licht 
gege ven XPRO CU philosophi 
platonvoi'opera e cod MSS. • 
bibliotkecce regice Parisien-
sis . è/c., Parijs 1819 — 
1 8 2 3 , ' 5 dl.» m 8.vo Bij 
deze deelen. moet men nog 
datgene voegen, hetwelke-

. men aan de nasporingen van 
BUISSONADE te danken heeft, 
en dat te Leip&ig, 1820 
onder dezen titel werd uit
gegeven : Uittreksels der 
aanmerkingen van PROCLUS 
op den Cratylus van PLATO, 

• PROCOPIÜS {Heilige), was 
te JerwzOflem geboren , maar 
hij trok naar Bethsan, an
ders Scylhopolis genaamd , 
alwaar hij • tot ' lector en 
exorcist werd , gewijd. Hij' 
werd ook belast om de 
Grieksehe taal in het Syro-
Chaldeeuwsch te verklaren. 
Yolgens den schrijver zijner 
acten, was hij een man van 
eene verhev*ene deugd , die in 
eene onafgebrokene onthou
ding en kuischheid , in ge
duld en in de uitoefening 
der grootste gestrengheden 
heeft geleefd. Hij was vol-

.komen bekend met de we
tenschappen der Grieken, 
maar nog meer ervaren in 
dekennis der heilige Schrift, 
waarmede hij zijne ziel voed
de en versterkte» De cdic-

4 ...:: 
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ten van DIÖCUTIANÜS tegen 
het Christendom waren ia 
de maand April, van het 
jaar 303 in Palestina aan-? 
gekomen. • PBOCOPICS was 
de eerste der geloovigen des 
lands; die zijn bloed voor 
JESÜS CHRISTUS vergoot. Hij 
•werd te Bethsan in hech
tenis genomen, en met ver
scheiden andere Christenen 
naar Ccesarea vervoerd ,. al
waar hij, na geweigerd te 
hebben, aan de zich goden 
noemende keizers te offeren, 
door den landvoogd veroor
deeld werd om onthoofd te 

' worden. Be heilige PROCO-
PIDS wordt bij de Grieken 
met den titel van, groaten 
martelaar vereerd. ÉÜSEBÏÜS 
heeft de acten van zijnen 
marteldood geschreven, en 
is ooggetuige geweest van 
alles wat hij in ,dezelve ver
haalt. 

PROCOFIÜS , kejzer van het 
Oosten, uit eene beroemde 
familie van Cilicïè! gespro
ten en bloedverwant van 
keizer , Jütuurps , had een 
somber, onrustig , vur.'g en 
heerschzuchtig karakter. Na 
onder Jvtuws en JOTIANDS 

'diensten aan den staat te 
hebben bewezen, begaf hij 
zich naar da barbaren in 
den Taurisehen Cfarson-
nesus, tot aan de regering 
van "Vxuana, in welk tijd II 
vak hij zich te Chalcedo- il 

ni'ê kwam'verbergen. Na* 
dat deze keizer naar Sijriü 
was getrokken, begaf PRO» 
COPIUS zich naar Èonstan-
tinopel, en deed zich 
dep, 28 September 365 tot 
keizer uitroepen. Hij trok 
vervolgens tegen VAIÈHS op. 
De voorspoed zijner wa
pens was zoo snel, dat 
deze vorst de keizerlijke 
waardigheid zou hebben ne-
dergelegd , indien zijne vrien
den hem daarvan niet had
den teruggehouden. • In het 
volgende jaar veranderde de 
zaken van aanzien. PROCO-
PIUS werd in een veld van 
Phrygie, Salutaris genaamd, 
verslagen; en na door zgne 
soldaten verlaten te zijB» 
werd. hij naar VAtEtfs, ge* 
voerd , 'die hem in het einde 
van Mei 366 liet onthoofden. 
Hij was slechts 32 jaren oud. 

PROCOPIÜS, een beroemde 
Grieksche geschiedschrijver, 
was langetf tijd hoogleeraar 
in de welsprekendheid *e 
Ccesarea, alwaar hij in het 
begin der 6,e eenw geboren 
werd. Hij begaf zich naar 
Konstantinopel, alwaar hij 
het vertrouwen, won ; van. 
BEUSARIOS, die hem tot zij
nen secretaris aannam, e n 

hem met zich nam, »oen 

hij aan het hoofd der troe
pen in Jzië, Jfrika en 
Italië was. JüsxiNXANüs ver
eerde hem met den titel 



P R 0. 291 

van doorluchtige, en gaf 
hem den post van stadhou
der van Konsiantitiopel, 
Hij overleed tegen hét.einde-, 
der regering van dien vorst. 
Er bestaat van hem: 1.° 
eene Geschiedenis in acht 
boeken. De beide eerste 
bevatten den oorlog der 
Perzers, van af het einde 
der regering van ARCADIUS 
tot het 33.e jaar der rege-' 
ring van JÜSTINIANÜS. De 
beide volgende beschrijven 
den' oorlog, der Wandalen, 
van af den inval dier vol
ken 'va. Afrika in 395, tot 
het jaar 545 : in welk jaar 
zij geheel en< al aan de Ro
meinenwerden onderworpen. 
In de vier laatste verhaalt 
hg de oorlogen van Italië 
tegen de Oslrogothen, tot 
aan den dood van TAÏAS , 
hunnen laatsten koning (487 
— 522), Deze geschiedenis is 
vol belangrijke en waarach-' 
tige gebeurtenissen. Het ka
rakter der barbaarsche natiën, 
die het v Romeinsche rijk 
overstroomden, is er wel in 
afgeschilderd. Ofschoon de 
stijl van PROCOÏWS niet al
tijd zuiver is, schiet dezelve 
niet in sierlijkheid te kort. 
*~7 2.0 Geheime Geschiede' 
™$> Deze zijn bijzonder
heden om tot de groote ge
schiedenis te dienen. PRO-
COPIUS , die in de eerste zoo 
veel goeds van JDS'TINIANUS 

• T 

en BfitisARirJS had gezegd ; 
bedekt hen in de 'laatste 
met schande; het is een 
hekelschrift,door de gal in
gegeven ; en ofsdhoon de 
boosaardigheid waarheid kan 
spreken, bevat dit werk, 
zulke gruwelijke bijzonder-5 

heden , dat men er bezwaar
lijk geloof aan kan hechten. 
De keizerin THEODORA vooral 
wordt er zoo zeer in ge
schandvlekt, dat de uitge
vers dier bijzonderheden, 
zich' vérpligt hebben geacht 
er verscheiden trekken uit 
weg te laten. Pater MAt- , 

• XRET , een Jesuit, die in 
1662 en 1663 het op--' 

"zigt -.had Over de uitgave 
der werken van PROCOPIÜS 
in het Grieksch en Latijn , 
in het Louvre,' in 2• ,d'l.»f 
in fol. gedrukt j liet er wijs-
selijk een gedeelte van weg. 
LA MONNÖYE behield het
zelve in het eerste deel van 
het Menagiana. I r bestaan 
verscheiden Latijnsche ver
talingen der geschiedenis van 
PROCOPIDS , eri eene in het 
Fransen door den president 
GoüsiN, PROCOPIDS is daar
enboven de schrijver eener 
Verhandeling over de ge
bouwen , welke men in de 
uitgaven van het • Loüvre 
vindt. MARMONTBÜ heeft aan 
het hoofd van zijnen BE-
iiSARIDs, willen bewijzen , 
dat de Geheime Geschiede» • 

5 • 
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nis niet van PROCOPIÜS i s ; 
maar zijne bewijzen hebben 
de goedkeuring der geleer
den niet weggedragen. 

PROCOPIÜS van Gaza,een 
Grieksche redekundige en 
drogredenaar, die omtrent 
het jaar 560 leefde, heeft 
zamengesteld: l.°eenereefe 
van Grieksche en Latijn-
sche kerkvaders over het 
Octateucum; of de acht 
eerste boeken des bijbels. 
— 2.0 Commentariën over 
de boeken der koningen en 
Paralipornenon, welke door 
MEDRSIDS in het'Grieksch 
en Latijn in het licht «ijn 
gegeven, Leyden, 1620, 
in 4.to __. 3#o Commenta
riën. op IS&ÏAS, in het 
Gneksch'en Latijn gedrukt, 
Parus, 1580, in fol. in 
welke hij zich niet genoeg 
aan den letterlijken zin 
houdt, en wijdloopig is. 

PROCOPIÜS de Geschorene, 
een Boheemsch edelman, 
üfi na door Duihchland, 
Frankrijk, Italië, Spanje 
en het heilige land te heb
ten gereisd, de kruinsche-
«ng of tonsuur ontving, 
hetwelk hem den: bijnaam 
van geschorene deed geven • 
maar den geestelijken staat 
moede, welken hij onteerde 
«oor Z i jn e ondeugden en 
dwalingen , verbond hij zich 
aan ZISCA,.hoofd d,er hus-

siten, die een bijzqnder 
vertrouwen in hem stelde. 
Hij volgde desen gelukzoe
ker in 1424 öp , rigtte groote 
verwoestingen aan in Mo-
ravië, Oostenrijk, Bran
denburg, Sile%ië en Sak
sen; maakte zich meester 
van verscheiden steden, en 
van een groot gedeelte Tan 
Bohème, Nad/it SIGISHON-
DÜS , hem vruchteloos be
streden had, dacht hij dat 
zijne onderhandelingen ge
lukkiger zouden zijn dan 
zijne wapens: hij had een 
onderhoud met PROCOPIÜS» 
die hem veef vraagde en 
niets verkreeg. Deze mu '" 
teling, besloten om den 
oorlog voort te zetten, sohreet 
eenen breedvoerigen • briei 
in slecht Latijn, om de 
Christen-vorsten uit te noo-
digen, hunne bisschoppen 
en leeraars, naar ^et in 

1431*, beroepen concilie van 
Bazel te zenden , ten einde 
met de leeraars der huss'ten 
te redetwisten, op voor
waarde , van geenen anderen 
grondslag tot hunne twist-
reden te nemen, dan den 
eenvoudigen tekst der •»• 
Schrift: een zeker middel 
om allerlei dwalingen t e 

doen ontstaan en te bevor
deren, door /willekeurige 
verklaringen, boven het ge* 
zag der overlevering, oer 
heilige vaders en der va; 
tholijke Kerk te stellen, m 
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schreef eenen anderen brief 
aan keizer SIGISMDNDUS , den 
22 Mei 1432, om hem te 
bewegen, zich bij de kerk
vergadering van Bazel te 
bevinden. PROCOPIUS begaf 
zich in het begin van 1433 , 
met zijne begunstigers naar 
de kerkvergadering; maar 
daar hij zag, dat de zaken 
niét naar zijn verlangen uit
vielen , ver trok hij weder 
geheel verstoord van daar, 
en zette zijne togten en 
verwoestingen voort. PRO
COPIUS overleed in 1434, 
aan de gevolgen van ver
wondingen, welke hij in 
een gevecht had bekomen. 
Zijne beide Brieven komen 
voor in het laatste deel de£ 
groote ï^eraameling derpa-
ters MARIENE en DURAND. 
— Men moet hem niet ver
warren met PROCOPIUS, bij
genaamd tlé kleine, aani 
voerder van een 'gedeelte 
des legers der hussiten, die 
PttOcoPius den geschorene 
vergezelde, en in 1434, in 
hetzelfde gevecht, waarin 
die gelukzoeker doodelijk ge
wond werd, sneuvelde. . 

^PROCOPIUS ANXHEMIUS. — 
*ie ANXHEMIUS (PROCOPIUS). 

PKOCUIEÏUS, een Romeinsch 
ridder, de vriend van keizer 
AtGcsios, onderscheidde zich 
«oor zpne teedere liefde je
gens zijne bloedverwanten. 

Na den dood van zijnen va
der, had hij het erfdeel met, 
zijne beide broeders, MORERA 
en SCIPIO gelijkelijk gedeeld; 
maar de burgeroorlog beroof
de de beide laatste van alles. 
Om hen in hun ongeluk te 
ondersteunen, verdeelde PRO-' 
CDIEÏÜS andermaal onderling 
de hem ten deel gevallene 
goederen. HÖBAXIÜS heeft,, 
hem bezongen in zijne schoone 
ode Nullus argentocotorest, 

Virot oxtonto ïroculoïua tovo 
ETótua ia fratrcs animi tytterai. 

PRÖCUIVUS (TITIÜS JÜMUS) , 
te Albengd, eene stad • pp 
de kust van Genua, geboren, 
een .door zijne stoutheid en 
zijnen moed beruchten man, 
had groote rijkdommen ver- * 
worven in het verachtelijk " 
beroep van zeeschuimer. Hij, 
diende met roem in de over
winningen van AÜREIIANUS 
enPRöBüs. Zijne heerschzucht 
deed hem, op. aandrang van 
zijne vrouw YIIURGIA en 
der Lyonnezen, in het jaar 
280 den titel yan keizer aan
nemen. -Het voorwendsel van 
zijnen opstand was, dat men 
hem, bij eene verlustiging 
den naam van CiEsAR gege
ven had,,en dat PROBÜS hem 
niet vergeven zoude deze vlei-
jerij geduld te hebben. Deze 
keizer trok werkelijk . tegen 
hem op. PROCUMJS werd door 
de Franken, aan welke hij 
zich had toevertrouwd, ver-

... i, 
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raden, en aan den keizer 
overgeleverd, die hem te Keu
len de doodstraf deed onder
gaan. , Deze oiuiteling was 
aan de vrouwen verslaafd en 
aan de verregaandste losban
digheid overgegeven. 

PRODÏCÜS, een drogrede
naar en redekundige van het 
eiland Céos', omtreht het 
jaar 396 vóór J . O., was 
de> leerling van PROTAGORAS 
en werd de meester van ÊÜ-
KIPIDES, SoCRATES, T H E R A -
MENÜS en ISOCRATES. Of
schoon hij te dtkene.z§n ver- •' 
blijf hield, in hoedanigheid 
van afgevaardigde van zijn va
derland., onderwees hij er 
echter openlijk de welspre
kendheid. Eene vrekachtige 
hebzucht deed hem van stad 
tót stad gaan , om er zijne 

' welsprekendheid ten toon te 
spreiden, en zijne talrijke 
Wkehngen op schatting ,e 
stellen. Deze kwakzalver ver
zamelde geld en verwierf roem. 
Ihebe en Zacedemon bewe-
2enhemgrooteeer.PRoDICüS 

had^even als de hansworsten van beroep, Z i j „ e g e r u c h _ 

makende stukken. De ouden 
hebben^veel gesproken over 
zijne Redevoering Vm 50 
fr«fn™ wijl niemand er 
H kon tegenwoordig zijn, dan 
wanneer hij de,esomö baadde" 
U* Atheners deden hem ster-
Jen als een verleider der jeugd. 
«U had gedurende eenige ja

ren het geheim', om aan zijne 
vijanden te ontsnappen; maar 
nadat ARISÏOPHANES hem in 
zijne Wolhen en Fogelen, 
in een belagchelijk licht had 
gesteld, werd hij eindelijk 
voor het géregt betrokken en 
veroordeeld, om den dolle 
kervel-drank te drinken. 

PRODÏCÜS, hoofd der ketters:, 
ïidamiten- genaamd, maakte 
zich in de l l . e eeuw door 
zijne ongerijmde buitensporig
heden bekend. De voornaam
ste 'en die, welke aan zijne 
aanhangers den naam wdda-
miten heeft gegeven, was dat 
de mensch naakt moest zijn, 
ten minste in het gebed, wijl 
ADAM in den staat der on
schuld steeds alzoo was ge
weest (Zie PICARD). Het mis
bruik, hetwelk de ketters ten 
allen tijde van de H. Schrift 
hebben gemaakt, wanneer zij 
de eenige tolken derzelve heb
ben' willen zijn, bewijst de 
noodzakelijkheid van een op
perste 'gezag,' om dezelve-te 
verklaren-, en bewijst daarfenr 
boven, tegen diegene, welke 
het lezen derzelve aan ieder
een aanraden, dat dit God
delijke boek, in de zwakKe 
of bedorven geesten, eene bron 
van dwalingen kan worden. 
GERSON merkt aan » dat bet 
daaruit is, dat de meeste 
dwalingen zijn onstaan, wö 
het eene al te gevaarlijke^ 
is , om aan eenvoudigej men 
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schen , wellfe 'geene geleerd
heid bezitten, de boeken der 
heilige Schrift in de moe
dertaal 'vertolkt, te geven ,-
wijl zij, door dezelve ver
keerdelijk te'•* verklaren , in 
dwalingen kunnen vervallen; 
zij moeten dit woord uit den 
mond der predikers vernemen, 
wijl men anders vruchteloos 
zoude prediken." Serm. de 
Nativ. Oom. — Hij grondt 
zich op de volgende overwe
ging! » Ofschoon men eenig; 
nut kan trekken, uit eene 
goede en getrouwe vertaling 
des bijbels in de moedertaal, 
mits de lezer dezelve met in
getogenheid beoordeelé, zul
len' er integendeel ontelbare 
dwalingen en rampen uit ont
staan, indien» dezelve kwalijk 
vertaald of met • vooringeno-. 
menheid verklaard wordt, ter
wijl men den zin en de ver
klaring der heilige kerklee
raars ver werpt." Zie ANUSÏA, 
ARUNDEL, EPSTOCHIÜM,HAR-

NEY, MiUET (KARKI.)(MAE-
CEUA. .." 

* • - . ) • • • f 

PR03NESTINÜS. — Zie P R E -
NESIINÜS, • ' 

PRONAPIDÜS , van Athene, 
een oude Grieksche dichter, 
^f» volgens DIODORÜS van 
oicilië , ÜQ meesier van HO
MERUS vvas. Hij was het, 
"te van de linker naar de 
regter zijde begon te schrij-
Ven > in plaats dat de Grie

ken vóór hem van de regter 
naar de linkerzijde schreven, 
naar de wijze der Oosterlin
gen, ïlïen: heeft aan dezen 
dichter, een dichtstuk toege
schreven t ?De'eerste wereld 
genaamd. • .'.••..',-. 

PROPERTIA DE Rossi, bloei
de te Bologna* onder het 
Pausschap van CLEMENS VII; 
zij legde zich voornamelijk 
toe op de beeldhpuwkunde , 
en versierde den voorgevel 
der': kerk van den heiligen 
PETRONIUS met verscheiden 
marmeren standbeelden, waar
door zij den lof der kenners 
verwierf. De beeldhouwkun-
de was niet haar eenig ta
lent ,vzij; beza.t ook al diege
nen, Welke tot.de teekenkunde 
betrekking hebben ; zij ver
vaardigde eenige schilderijen , 
en graveerde verscheidene 
stukken in het koper. 

PROPERTIÜS (SEXTUS AÜ-
RELIDS) , een Latijnsch dich
ter., in het jaar 52 vóór J . 
C., te Mevania, eene stad 
in ümbrïè, tegenwoordig Be-
vagna, in het hertogdom 
Spoletto, geboren, overleed 
in het jaar 12 vóór J . C. 
Zijn vader, een Romeinsch 
ridder, was op bevel van 
AOGÜSXDS, wijl hij, gedu
rende het driemanschap, de 
partij van ABTONIÜS had ge
volgd , ten dood gebragt. De 
zoon kwam te Rome, en zijne 

\ 

http://tot.de


302 P K 0. 

begaafdheid voor de dicht
kunst verwierf hem de be
scherming des keizers en de 
achting van MECENAS en van 
CORNKUÜS G A U Ü S . OVIDÏtS , 
'TJBÜUUS, BASSIÜS, en de 
andere schoone geesten van 
zijnen tijd, stelden er zich 
eene eer en vermaak in van 
met hem in betrekking te 

* staan. Er bestaan nog van PKO-
FERÏIÜS vier boeken Treur" 
zangen. Eene dame, HOSIJA 
of HosTiLiA genaamd , aan 
welke hij den naam van CrN-
THiA geeft, en die zijn hart 
bezat, is het onderwerp zij
ner verliefde klaagtoonen. 
Deze dichter maakt een zeer 
gelukkig gebruik van de fabel. 
Hij heeft de zuiverheid der 
uitdrukking met de kiesch-
heid dés gevoels weten te 
verbinden, Zijne treurzangen 
gaan gewoonlijk met die van 
CATÜIXUS (zie dat artikel,) 
vergezeld , en verdienen het 
zelfde verwijt van ligizinnig. 
heid. Men heeft dezelve af
zonderlijk gedrukt te Jm-
sterdanii 1705, ia 4,*°; en 
de abt DE JLONG'CBAMPS heeft 
dezelve in het Fransch ver
taald, 1772, in 8,VÓ I,ater 
zijn er nog andere Fransche 
vertalingen in het licht ver
schenen , onder andere die 
van DEME.-BARON (berijmd), 
Parijs, 1814, 2.<>uitg. 1825; 
en van MOUBVAUT , mede in 
Fransche verzen, Parijs* 
1821, in 18,nio 

* PKOPIAC (CATHARINE JO
ZEF FERDINAND GERARD DIS), 
een onvermoeide vertaler en 
uitsuhrijver, in 1760 te Bi-
jon Uit eene adellijke familie 
van Bourgondïè geboren, 

'trad, zeer jong met den rang 
van officier in dienst. Van 
zijne jeugd af aan, had hij 
muzijk gecomponeerd, voor 
het ïtaliaansche tóoneel, on
der anderen de partituur der 
Déesses rivales^ opera v&fi 
Pns , welke veel bijval vond. 
Hij week in 1791 nit,diende 
bij het leger der Fransche 
prinsen, woonde langen tijd 
te Hamburg, en kwam na 
den 18 Brumaire in Frank" 
rijk terug; alwaar hij kort 
daarna den post van arcni-
vist van het departement der 
Seine verkreeg. Daar deze . 
bedieningen hem veel vrijen 
tijd overlieten, werkte hg 
voor het tooneel la Gai'lé, en 
gedurende 20 jaren vervaar
digde hij de muzijk.voor de 
meeste zangspelen, welke er 
opgevoerd werden. Te geljj" 
kertijd, was hg ook voor de 
drukpers werkzaam, eri ga 
achtereenvolgend een _ aantal 
vertalingen van leerboeken 
en zeer oppervlakkige uit;, 
treksels, die niet altijd wj 

van verwijt zijn betrekke
lijk de zedekuride en de waar
heid der geschiedenis, HU 
is den 1. November 1M<* 
aan eenen verschrikkelijKen 
aanval van beroerte overleden* 
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Hij had in 1815 het kruis } 
van den heiligen XODEWIJK 
verkregen, Zie hier de titels 
zijner talrijke werken; l/> 
Nouveaiix contes etc. (Nieu
we zedelijke verhalen, van 

, AUGUST LJFQNTAÏNE ;) uit 
het Hoogduitsch vertaald; 
1802, 2 dl." in 12,m _ 
2.o Histoire etc. {Geschiede
nisvan GuSTA AF WASA,ko
ningvan Zweden)doorn'AB-
ÓHENHÓLTZ , uit het Hoog
duitsch vertaald, =1803, 2 
dl.n in Óévo een zeer mid
delmatig voortbrengsel, ge
heel ten voordeele der pro* 
testanten, en hetwelk niet den 
minsten bijval heeft gevonden, 
met DÜBOIS ; — 3.° Foyage 
ete.(Beis van ALMÜZA ; door 
hel eiland der waarheid), 
uit het Hoogduitsch vertaald, 
1804 in 12.° *_ 4.o ./>XF . 
T4RQÜE etc. (PlüTARCHOS 
of Verkorte uitgave der be
roemde mannen van dien 
schrijver, met verklarende 
lessen van hunne groote da
den), 1805, 2 dl.ninl2.mo 
4.é uitgave 1823. — 5.o ffis-
tmre ele, (Geschiedenis van 
frankrijk ,teh gebruike der 
JM0d) 1807", 2 dl.n, in 12*° 
met platen ; 5.« uitgave 1822. 
T'O.o Histoire etc. (Ge
schiedenis van Engeland, 
ten gebruike der jeugd) 1818, 

, 2 dl.n in i2.m°3 2." uitgave 
1823. -— 7,o £es deux etc. 
(•De twee verloofden), naar 
"et Hoogduitsch van AOGÜSX 

LAFOSXAIBTE» vertaald, 1810, 
5 dl.» in 12.mo _-8.o ïïis-
ioire etc. (Gewijde geschie
denis ten gebruike der jeugd) 
1810, 2 dl.n in 12.»o; — 
D.° Le PLUTARQUJE etc. (De 
PL VTAR CUÜS der jonge juf
vrouwen; of Beknopte Le
vensbeschrijvingen de? be
roemde vrouwen uit allé 
landen , wet verklarende lés» 
sen van hare daden en hare 
werken ,) 1810, in 12.»™ met 
platen , 3.o uitgave, 1821 , 2 
dl.» in 12.mo-_ 10.o Beau-
tès etc. (Schoonheden der 
gewijde geschiedenis of keur 
der merkwaardigste Per-
handelingen en welsprekend
ste plaatsen m het Oude en 
'Nieuwe Testament -vefVat, 
een werk geschikt om der 
jeugd de liefde voor de 
Godsdienst in te boezemen, 

t en om het geloof en de gods
vrucht der personen van 
el/ten ouderdom en beiderlei 
kunne te versterken), Parps, 
1811, met zestien fraaije pla
ten, derde uitgave Ï82§ in 
l2,mo _ H.oXePtüTAtieöB 
etc. (De fransche PX-UIAR-
CJttüS of Beknopte Levensbe
schrijvingen der beroemde 
mannen , waarop Frank
rijk %ich van df het begin 
der monarchie tot in onze da» 
gen beroemt), Parijs 1813, 
2 dl.n in 12.»°, twee uitgaven 
met 60 portretten versierd, 
1825. — 12.o Beautés etc. 
(Schoonheden der oude en 
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hedejidaagsche militaire gé" 
schiedenis, bevattende het 
kort begrip der veldslagen 
gevechten em, een elemen
tair, tot het onderwijs der 
jeugd beslemdwepk) , Pa-
rijs, 1814 in 12.ni0 Dit werk, 
hetwelk veel lof aan BONA
PARTE toezwaait, is niet in 
omloop gefaragt, — 13.° 
Êeautès etc. {Schoonheden 
derZwüsersche geschiede
nis van af het bondgenoot
schap tot op onze dagen), 
Parijs, 1.817',-in 12.mp.2.e 
•uitg.,.. herzien en verbeterd, 
3823. i— 14,cy Dictionnaire 
etc, {Woordenboek van na
ijver ten dienste der jeugd), 
Parijs , 1820 ,in 12,»°,— 
l5,o. £es merveilles etc. {De 
wonderen der wereld of de 
schoonste werken der na
tuur en der menschen, ov'êr 
dengekeelen aardbodem ver-
spreid), met 16 platen ver-
sierd, Parijs, 1.820, 2 dl.» 
in ;12.m0j 2.6herziene, ver-
beterde'en vermeerderde uit-
gave 1823. Dit werk is „it. 
,bet iLngelsch vertaald.— 16 o 
les voeux etc. (De neg'e-

, wenschen van moeder Pois-
sojr, koopvrouw in zee-
visch , in de hal van Parijs, 
Voor het heil van Z. K.S. 
den hertog van Bordeaux), 
Parijs, 1821, in 8.vo — 
17.» Petit tableaux etc. 
(Klein tafereel van, Parijs 
e» der Franschen, in de 
voornaamste tijdvakken der 

| monarchie, bevattende eene 
beschrijving^ der merkwaar
digste" gedenkstukken der 
hoofdstad t de 'aanwij%ing 
van alle andere gebouwen, 
de rninisterien enz,, met 
eene verklarende \ aanleeke-
ning, over de kleedingen, 
kapsels en wapenrustingeii 
der Franschen vanaf PaJ-
RAMOND , tot op ome da
gen) , het volgende jaar op 
nieuw uitgegeven onder den 
titel van :' Beautésetc. (Ge-
schfed-, tijdreken-, staal
kundige encritische schoon
heden der stad Parijs), 
1821, 2 dl.» in 12.m0 —-
18.o ie iA EJRPE etc. [De 
LA HARP E der jeugd, of 
de kunst om te redeneren, 
te spreken en> te schrijven, 
uit de letter kundige verhan
deling van dien beroemden 
schrijver ontleend), Parijs, 
1822, 4 dl.» in I2.m0 -
19.o La soeur etc. (Zuster 
SAINTE - CAMILLE , of de 
pest van Barcelona, fff' 
schiedkundige roman), "a" 
n>,1822,2dl.»inl2^Q — 
20.° Beautés etc. (Schoon
heden der: Christelijke ?e-
deleer of Keur van de door 
de beroemdste predikers en 
Christelijke wijsgeerf w 
het licht gegevene stukken, 
over de waarheden en de re
dekundige kracht des Chris
tendom* , een werk bestema 
ter qnderrigting en sltc^ 
ting der jeugd), •— . • 
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Les öuriosités elc^{Dedlge-
meerde üeldaaamheden,.strek
kende ten vervolge op de 
wónderen der wereld, bevat
tende de ^schoonste werken 
der natuur en der menseken, 
over den geheelen aardbodem 
verspreid), met plaatjes ver
sierd , Parijs; 1823, 2dl.n 
in 12.mo _J 22> Beautés 
etc. (Schoonheden van de • 
geschiedenis van Peru of 
schels der • gebeurtenissen, 
welke in dit grooterijk heb
ben plaats gehad, desaelfs 
oorsprong, en».), Parijs, 
1825, in 12.Mö'met'vierpl.', 
een na den dood des schrij
vers in het licht verschenen 
werk. PaoPïAC is ook de 
uitgever geweest van dé 4.e 

uitgave der Epoques etc. 
{Tijdvakken of Schoonheden 
der geschiedenis van Frank-
njk), door DÜRDENX her
zien, verbeterd en aanmer
kelijk vermeerderd', Parijs, 
1823, in 12>o. en hij heeft 

OOK eeniĝ e artikels geleverd 
aa« de Biographie etc. [M* 
gemeene levensbeschrijving), 
°pder anderen dat van den 
«dderD'E0jré 

&PROSPBR 0f PROSPERTÜS 
Weihge)t Werd in het begin 
?e r 5>e eeuw in Jquitanië se-
horen Hij bragt zijne jeugd 
« de losbandigheid en de ver-
««en-doop, maar de ram
pen .̂ waaronder de volken ge-

AA. DEEI, 
•I 

U 

bukt gingen door de ver
woestingen der barbaren de
den hem de oogen openen. 
Nadat hij de misstappen van 
zijn vorige leven , door zijne 
tranen en verstervingen had 
afgeboët, wilde hij het volk 
aansporen Hem in zijne boet
vaardigheid na te volgen. Hij 
putte zijn voedsel uit de wer- ' 
ken van den heiligen Aü-
GÜSTINÜS , niet wién hij zich 
vereenigde ter verdediging der , 
genade tegen de semi-pela-
gianen. Toen déze ketters' 
hunne dwalingen in ' Galli'è 
verpreidden, maakte PKOSPER, 
dezelven aan dezen beroem
den bisschop bekend. Na 
den dood des meesters was 
de leerling niet minder vo
rig om zijne leer te verde
digen. Hij wederjegde de 
priesters van Marseille en 
CASSIANÜS, (zie CASSIANDS, 
JOANNBS). Daar zijne geschrif
ten eenig gerucht hadden te 
weeg gebragt, ging hij met 
eenen godvruchtigen Jeek, 
HILARIDS genaamd , naar Ro
me , om gezamenlijk nieuwe 
klagten aan den Paus te doen. 
CEÜESTIIHJS , 'bekleedde toen-» 
maals den stoel van den hei
ligen PETROS, hij schreef ten 
hunnen voordeele aan de bis
schoppen van Galli'è. De 
heilige LEO , opvolger van 
CELESTINOS, droeg PROSPBK 
niet minder achting toe; hij 
liet hem te Home komen, 
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stelde feem tot zijnen seore» 
. taris aan, en bediende zich 
van hem in de gewigtigste 
aangelegenheden. Volgens de 
kronijt van. MARCEUIND$, 
leefde deze heilige nog in 

, ̂ 63 ; doch men weet niet 
in welk jaar bij overleed, 
en of hij bisschop of leek 
was, Het meest algemeene 
gevoelen is, dat hij den gees
telijken staat niet omhelsd had. 
De geschriften,, welke ons van 

,. den heiligen PBOSPEK overblij-
* V rfittzijn: 1.° een Brief'aan den 

heiligen JÜGVSTINÜS en een 
aan BCEINDS. — 2*° Dichtstuk 
Ugen de ondankbaren. Hij 
geeft deze benaming aan 'de 
pelagianen, en semi-pelagia-
»nen ,.-welke hij als ondank
baren jegens de • genade van 
JESÜS GHRISMJS beschouwt. 

'. -*. 3.o Twee Puntdichten , 
tégen eenen beleediger van 

• • den heiligen AueusMNüS.— 
4.0 Honderd zestien andere 
Pünidibhten, mei eene «TOOT-

. reAe.. ~ 5.o Het antwoord 
op .: de tegenwerpingen van 

• TwcENTitJs* •-- 6.o Met boek 
; over de genade en den vrijen 

4bil, tegen den collalor, na
melijk GASSUNDS. — 7.0 
Commentarfén, over de psal
men \'. welke slechts eene ver-

; korting" zijn van die van den 
; heiligen'AUGUSTJNDS, en waar-
: van wij slechts qen gedeelte 

bezitten". — 8.° Verzameling 
van WZ Zinspreuken, uit 

•de v/erken van den heiligen 

ï 0. ' 

JUGÜSTINÜS ontleend; in 
proza en in Latijnsche ver
zen .vertaald, — ' 9,o Twea 
Jaarboeken i het eene van 
af den oorsprong der wereld 
tot het jaar 455, door pater j 
LABBJÉ, in deszelfs hibJio* I 
theek der handschriften in ) 
het licht" gegeven, het an- j 
dere consulair-jaarboek ge
naamd j door DÜ CHBSNE,in 
hét eerste deel der geschied
schrijvers van Frankrijk va 
het licht gegeven. Men schrijft 
den heiligen PKOSPER ook toe 
de Boeken der roeping der 
Meidenen, welke met njeer 
waarschijnlijkheid den heili
gen LEO behooren, (zie dat 
art. AiriHEiMi en het tweede 

volgende art.), zoowel alkan
dere werken welke niet van 
hem zijn. Deze 'beroernde. j 
verdediger.der Genade,!®" I 
eenigde het zeldzame taleflt, j 
van sierlijk in dichtmaat «n 
in proza te schrijven. Zij»e 

dichtstukken zijn vol zacht- ! 
heid., zalving en vuur, De 
bewoording is zuiver en'de 
wending ongedwongen. *n" 
dien hij er niet gel ij We on
gewijde dichters «enige be
valligheden in heeft uitge
strooid, moet xnen zulks «»• 
leen daaraan toeschrijven dat \ 
hij zocht te stichten en niet 
zocht te behagen , daarenbo- | 
ven- was het onderwerp er ^ 
niet toe geëigend. Zijne p'»- j 
zaïsche werken zijn in eenen 
beknopten , krachtvoJien, on-
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gekunstelden. s$J ponder ge» 
maak theid noch jn bewoor
dingen » jjpch in beelden. In 
beide-schrijfwpeu behandelt 
hy zjjn onderwerp met veel 
kracht >n netheid. Pe beste 
uitgave zijner Werken, is dia 
van Parijs, 17131, in fol. 
doorMANGEAüx. JOATOS SA-
M u s , heeft er eene m$t a.a,n« 
teekeoingen verrijkte Ujlgave 
n ó geleverd, Mme,Mn, 
in 8.TO MAJ^RE DE SAAI , 
heeft van, zijn J?iohietuk ie* 
gen de ondankbaren, eene 
vertaling \ji Fransehe yersen 
il) het licht gegeven, Parus, 
1646, ip 12.""> 

pRQSPER of PROPPBBTOS (ff ei' 

Hge) bisshop vanQrlêaw, 
onderscheidde-ziQh door z p e 
delgden en kundigheden, Hij 
^ w de tijdgenoot va.o 4§n 
heiligen PROSP£BTÏ?S van 4qui* 
tonïè; hij volgde omtrent het 
J w m den heiligen AIG« 
***. op den stoel van Orlé-
<W$ op, benige schrijvers heb* 
ö?n hem, doch zonder grond, 
VOor den bisschop van. dien 
mm aangezien, die de con-
ciljen, wjjfce , e J T ^ ^ m 

•»« Vctrpentrat) '\n de zesde 
ew.w gehouden werden, bij
woonde, flfea w e e t q i e t i n 
WeJ* jaar hij overleed. Hij 
wordt in het Martyrologium 
°P den 29 julij vermeld. 

PROSPBK of PROSPJUITPS ," 

V 

een kerkelijke schrper, der 
5,e eeu,w, die, om de ver
volging der Wandalen te ojn> 
gaan, van Afrika zijn vader
land, war .Italië was; over-, 
gestoken. Eenige jeritidi be* 
weren datdezePaosPERTüsde 
schrijver is ran de Verhan
deling omr de roeping d,er 
heidenen en van den Brief 
aan de mmgd JDEJI^ÏRUDE 
en den Jppendiw AÜGPSTI-
WIAKA , Antwerpen, 1703 
in f«J, sommigen schrijven 
hem ook het,werk toe,geti
teld,- #e prcedietimibus ?t 
promismnibvs J?ei, hetwelk 
zich in de verzameling der 
werken ven den heiligen PRQS-
FERÏDS yanjqmiamë bevindt. 
Mi is eeoe uitlegging van ver
scheidene voorzeggingen be
trekkelijk den Zaligmaker, 
den Antichrist enz, maar ver
scheidene geleerden beschpu-
wen'het onderscheidmsschen 
PROSPKRTPS den Afrikaner 
en PROSPRRTÜS van Jquitar 
ni'è niet als voldoende ge
grond. Sommigen onderschei
den > een PRPSPERTPS ÏYRQ , 
van wien men eene krpngjc 
heeft in het Latijn Chrani-
con pitho&'enum en imptmto» 
rium genaamd, waarvan HEN
DRIK Mm de dwalingen I» 
de Pelagictanwhe QesQkia-
denis, heeft verbeterd, deel 
2,15.<?Hopfdd» Anderpm.ee-
nen dat deze krpnyk de* 
zelfde, raa«r deer oenen pek* 

2 ' . 
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giaan yervalscht is, als die 
van den heiligen. PROSPBR-
TüS van i&quitanië, 

« PROSPERMARCEAND, —- Zie 
MARCHAND. 

PRÖSPERTDS Ai-PiNi — Zie 
AXPÏNI. 

PROSÏ (JOANNES CIAÜDI-» 
TS) ,. bijgenaamd de kapi
tein LxcvsoN, te ZongcAau-
mois bij Saint-CÏaude, in 
Franche-Comté, geboren , 
begaf zich 'm Spaansche dienst 
én voerde van 1635 tot 1659 
als partijganger den ( oorlog 
in zijne provincie. De schrik, 
welken hij den inwoners 
van het Jurasche Bresse 
had ingeboezemd, was zoo 
groot, dat men hem even 
gelijk de koorts, in dit moe
rassige en ongezonde gewest 
zoo algemeen en zoo nood
lottig , duchtte, en dat zij in 
een gebed , hetwelk ons is be
waard gebleven, God smeek
ten hen voor deze beide 
geesels LAC0SON en de koorts 
te behoeden. Men schreef 
hem de gruwelijkste misda
den toe, en de overlevering 
getuigt nog tegen hem, Maar 
het parlement, van Dole heeft 
hem, «a een wegens zijn 
gedrag gedane onderzoek, 
van al de hem ten laste ge
legde feiten geregtvaardigd. 
XACDSON" verdedigde achter- , 
«eenvolgend tegen de legers \ 

van LODEWUK XIV de voor» 
. naamste kasteelen, van de 
eerste Verhevene vlakte der 
Jura bergen. Deze onver
schrokken gelukzoeker over
leed in het beleg van Mi* 
laiie in de Spaansche gele
deren. Zijne voornaamste 
verblijfplaats in Franche-
Comté was, de woning van 
den heiligen LADRENTIDS U 
ROCHE, bij Jaons-h-Soulnkr, 
welker bouwvallen de uit-, 
gestrekte vlakte van Bresse 
en van het hertogdom Bottr-
gondië beheerschen. Van 
daar trok hij steeds uit om 
zich van de slechts zwak 
gedekte konvooijen meester 
te maken, en om de kleine 
omliggende steden op rant
soen te stellen. Men ziet' 

.nog te Cuiseaux op eender 
paneelen van het eiken be
schot der parochiekerk, ee-
nen vos in eenen preekstoel 
voorgesteld, die voor de 
hoenders, welke den bek wijd 

openen predikte: de inwoners 
dezer plaats wilden door dit 
zinnebeeldig tafereel zich te 
binnen brengen, dat een 
soldaat van LACOSON,

 als 

capucijn vermomd, in deze 
stad binnen kwam, en er 
bij verrassing zijne makkers 
binnen leidde, welke dezel
ve plunderden. 

PROSX DE ROTEB. jA»Mr 
MUS FRANCISCÜS), advoeaa1 

en oud luitenant genera»1aer 
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policie van Lyon, den 5/S'ep-
- tember 1729 in die stad gebo

ren, kweet zich met veel ijver 
en "beleid van dezen post. Hij 
vervulde met niet minder roem 
'de bedieningen van opziener 
der gasthuizen, van schepen, 
en president der regtbank 

• van koophandel, van provin
ciaal luitenant der munten. 
Bij uitgebreide talenten in 
kennissen, welke hem to'fral
lerlei posten geschikt maak
ten .paarde hij eene edelmoe
dige ziel en een gevoelig hart. 
Hij was te Lyon de eenige 
man van zijnen tijd, dis met 
het openbare regt bekend was. 
Nadat hij door zijne deugden 
en zijne zucht voor het al-
gemeene heil zich dé achting 
zijner medeburgers verwor
ven had, overleed hij den 
21 September 1784 in̂  ar
moede. Men heeft van hem 
eenen Lettre etc {Brief aan 
den aartsbisschop van Ly
on over de interest-leening), 
in 8.vo e e n e belangrij ke Ver~ 
nandeling, over de zieken-

i huizen, en eene andere over 
het onderhoud der vondelin
gen , 1778 in &.vo eenen brief 
oyer het beheer der munici-
paliteit van Lyon, volgroote 

; en nuttige inzigten, 1765 in 
12.mo eene z e e r w e l geschre
vene Verhandeling over het 
zbgen der kinderen en de óp-
"gting yari minnen-bureaux. 
«ij had eene nieuwe geheel 

; • Ü 

' vergotene uitgaveondernomen 
- van het Dictionnaire • etc. 
(Regisgèleerd Woordenboek 
der vonnissen), van BRILLQK ,, 
waarin nien diepzinnigheid 
in de denkbeelden,en eenen 
krachtigen stijl aantreft, maar 
hij heeft slechts de vier eer
ste deelen van dit belangrijke 
werk in het licht gegeven , 
het vijfde was ter perse ge
legd, tóen PROST DE ROTER 
overleed. Zijne Lofrede door 
BOBÖO'DD SOLEIÜ is in 1785-
in 8.v0 gedruist, en zijn por
tret door BOTLI gegraveerd, 

PROTAOEofPROTADüS {Hei* 
lige)i — Zie PROTHADE. 

: PROTAGORAS, een beroemde-
Grieksche drogredenaar, werd 
in het jaar; 488 vóór J. C» 
te Abdera geboren, en oe
fende in het begin, het be
roep van kruijer uit. Nadat 
DÉMOCRITES hem eens met 
eenige takkebossen beladen 
ontmoet had, welke in een> 
meetkundig evenwigt hingen,. 
vatte hij een gunstig denk
beeld van zijnen- geest op , 
en nam hem onder het ge
tal zijner leerlingen aan. PRO
TAGORA'S, aande armoede ont
trokken, legde weldra blij
ken van eenen onverdrage-
lijken hoogmoed aan den dag. 
Hij randde de Godheid aan , 
en ontkende het bestaan van 
een Opperwezen, of stelde-
3 

t 
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hetzelve ten minste in twij
fel* Zijne goddelooze geschrif
ten werden door de overhe
den imJtAenÉ, die de schrij
ver als eene openbare pest 
verjoegen, tot de vlammen 
veroordeeld, genoegzaam over* 
tuigd dat een wild dier min
der" te vreezen is dan een 
mensch zonder. Godsdienst. 
De godslasteraar doortrok al 
de eilanden van de Middel' 
landsche Zee, én overleed 
op eenê reis naaf Sioili'ê, in 
eenen gevorderden ouder
dom, het jaar 400 vóór J, C. 
Hij was zegt men, de eerste, 
die de wijsbegeerte onteerde, 
door zijne lessefl voor .geld 
te geven. Hij vond eenen 
navolger in PRODICÜS, mede 
een drogredenaar,, die zijn 
tweökeling werd, PROXAGO-
BAS verzamelde groole rijk* 

, dommen. Hij schreef eene 
Verhandeting over de na
tuur: de korte inhoud der ] 
leer van dezen- wijsgeer is 
opgeteekehd • in den Theete-
tas van Pu.xo. PROTAGORAS 
bezat eenen minder bondi-
gen dan wel scherpzinnigen 
geest, Hij redeneerde of lie
ver hij raaskalde in eenen 
tweeledigen zin» Hij legde 
er gioh bjj voorkeur op toe, 
om listige bewijsreden en aan 
te halen, ten einde eene 
kwade zaak te winnen; men 
heeft BATXE dikwijls met 
hetn vergeleken, en er be» 
staal eenige overeenkomst tus-

schen deze beide drogrede
naars en twijfelaarsi Een zij* 
ner gevoelens was dat de 
üiel niet van- de zintuigen 
onderscheiden was, en dat 
alles wat %ij voorstelden 
waarheid was, 

PROTASIDS (Heilige) — Zie 
GERYASIUS. 

P R O T H A D B of PROTffADOS 
{Heilige), bisschop van Be* 
sangon in de 7.e eeuw*, 
was de zoon of ten minste 
de naaste blöedvriend van 
PROÏHADUS , hofmeester van 
Bourgondiër, en wijdde zich 
reeds .vroegtijdig- aan de 
dienst der altaren toe. Zijne 
geleerdheid en zijne vurige 
godsvrucht verwierven her» 
de genegenheid van den 
bissohop NicETDS, wien hij 
in 612 of 613 op den stoel 
van Besancon opvolgde, 
PROTÜADDS handhaafde de , 
kerkelijke tucht, verdree, 
de .geestelijke 'ambtswoeke
raars en behoedde de geloo-
vigen van zijn diocees voor 
de dwalingen, welke de na
burige landen besmetteden, 
Koning CIOÏARIDS II kow 
térde voor dezen prelaat 
eenen grooten eerbied cü 
raadpleegde hem dikwyl*. 
Om eenen vasten regel m 
de plegtigheden der Kerk te 
hebben , vervaardigde P^" 
ÏHADDS een Bitumi, hetwelk 
nog onder zijnen naam W°rdt 
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. aangehaald ,> ondanks de on
telbare veranderingen \ welke, 
er naderhand in zijn aan-
gebragt, en Welke hetzelve 
een geheel nieuw werk heb
ben, doen worden, DÜNOD 

-. heeft hetzelve onder de be
wijsstukken van de Gesqhie* 
dènis der Kerk van fiesan* 
con, bldz. "28 — - .61,, ten 
vervolge der Geschiedenis 
van hel eerste koningrijk 
van Bourgondi'è,. in • het 
licht gegeven* PROTHADÜS 
overleed in 624 den 10 Fe-
bruarij., dag waarop de Kerk 
zijne gedachtenis viert*. Het 
grootste gedeelte zijner over
blijfselen wordt in de St, 
Pieters-kerk van Bêsangon.„ 
Waarin hij begraven werd, 
bewaard. . Zijne Levensbe
schrijving, door P, FR. 
CM?FI,ET is in de Acta 
Saïiclorum opgenomen , en 
dom RIVET heeft in VHüt. 
Htt.de. la France^ieél 3 
blz, 531, eene beknopte 
Levensschets" van hém gele
verd. 

PROXHEDS. —- Zie PÈRE» 
GBINUS, 

PROTOGÈNES , een schilder 
'3n Caunus, ëene stad van 
Carïê, aan de Rhodiërs on-
derworpetf, bloeide in het 
jaar ,33.6 vóór J. C. Hij 
werd door zijne armoede ge
noodzaakt schepen te schil-

••• Ü 
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deren. ARISTQIELES» met wien-
* hij in vriendschapsbetrekking 
"stond, stelde, hem de'veld
slagen- van ALEXANDER voor. 
Maar PROTOGÈNES aehtte dit 
werk zijne krachten te over
treffen. Nadat APEJCLES dezetr 
schilder was komen bezoe-

;'• ken , stond hij over degroot-
heid van zijn voor dien tijd 
waarlijk zeldzaam talent ver
baasd, en , verontwaardigd 
dat de Rhodiërs er den prijs 
niet van kenden, bood hij 
aan, zijne schilderstukken te 
koopen ; maar nadat dit VO'ÖT* 
stel zich onder het publiek 
verspreid had , opende de 
landgenooten van PROIOGÈ» 
NjEs de oogen voor zijne ver
dienste, en betaalden zijne' 
stukken, zoo als zij zulks vér
dienden. Toen BEMETRIÜS 
Jthodus belegerde t wilde hij 
een wijk der stad niet in 
de asch leggen , ofsöhoon 
dit het eenige middel was, 
om zich van dezelve meester 
te maken,, omdat hij ver
nomen had, dat het daar 
was dat pROXOGèlfEs zijne 
werkplaats had, Het be* 
roemdste stuk van dezen 
schilder was de JAWSUS , 
een beroemde jager» die ' 
voor eenen kleinzoon van de 
aon en Am stichter van 
Mhodus doorging. Hij be- . 
sleedde zeven jaren _aatt d'e 
vervaardiging van dit stuk ; , 
en gedurende al dien tijd 
4 : '. 
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voerde hij eene zeer matige le
venswijze , ten einde hij beter' 
zou kunnen slagen, Intus-
schen was zoovee] voorzorg 
hem bijna nutteloos. Er moest 
in '. dit schilderstuk eenen 
sterk nijgenden of snuiven* 
den hond voorgesteld wor
den, welke de muil vol 
schuim had; sedert langen 
lijd. was hij hieraan werk
zaam maar, was er nooit 
mede te vreden. Eindelijk 
werpt hij van spijt de spons, 
waarvan hij zich bediend 

, «ad om het uit te wisschen . 
°p zijn werk. Het toeval 
werkte, z e g t men, daigene" 
»J«, wat de kunst niet in 
staat was geweest voort te 
brengen, de schuim' werd 
I ^ T ^ . * * 1 voorgesteld, 

ï l u e t ? e r ' a l d u s ^ g e steld, droeg de bewonde-
"ng der kenners weg C) 

fe
9 t*0™.™ APVLES 
childérf* P»- h« * « » ' g . lde r bezoeken en schetste 

welkerZ eemf t r e k ^ n , welke PROTOGÈNBS zoo ver 
W d e zijne verheven achï 
t e , dat hij zonder zich 
J^chteloos bezig te hd„den 

v n S feDen Z0° &ed*cht<* 
«jand te worstelen, vandiert 
oogenbJikafmethémde S 
mgstevnendschap aanknoop-

""»», een aan Griekscheschil-

ders ontleend schilderwerk 
op natte kalk gevonden j 
men bewondert dezelve nog, 
en de hedendaagsche schil
ders hebben zich beijverd 
dezelve na te volgen. Men 
zegt dat eenigen er van aan 
de school of tot den stijl van 
PROTOGÈNES behooren, —Zie 
APELLES. 

PRÖTO-SPATHARIOS. — Zie 
THÉOPHIMJS. 

PROU (CtAüDiüs),eenCe-
lestijner religieus, te Orléans 
geboren, begaf zich in deze 
orde, 'en legde er den 15 
November 1666 zijne kloos
tergelofte af. Hij onder
scheidde zich. door zijne 
godsvrucht, zijne regelmatig
heid en de zamenstelling van 
stichtende en gezochte veer-* 
ken, waarvan de titels hier 
volgen; l.o £es Begretseto. 

' {Bet leedwezen eener ziel, 
getroffen van zoo langen tijd 
van de'heiligheid des onzen 
baders misbruik te hebben 
gemaakt), Orléans, 1691, 
in 12.mo# een boek vol zal
ving, hetwelk door de gods
dienstige lieden zeer wel ont
haald Werd, en thans nog 
gezocht wordt, — 2.° ƒ » 
vie etc. (ffet leven van den 
heiligen LYÉ , kluizenaar 
van Beausse), Orléans, 

' w ^ S ï f g S S S r ' S » A P E"B S ™'betrekkin* tot heUchuim 
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1694, in 8.vo — 3.o i^/fe-
xions etc, (Christelijke over
wegingen over den maag-
delijken staat), 1693 ,. in 
8.vo Dezelve werden'in 1700 
herdrukt, met eene vermeer
dering van zeven kapittels, 
en verschenen op nieuw in het 

'Jicht onder dezen titel: Jiïé-
fiexions etc. (Gewigtige over
wegingen over den maagde-
iijken staat), — 4.» Le 
guide etc. {De gids der 
Pelgrims van O. L. F. 
vanFerdelays), Bordeaux, 
1700, in 8.VP Ferdelayè 
(FiridisLucus) is een kloos
ter in het diocees van Bor
deaux , door deszelfs bede
vaart en dé godsvrucht der ge-* 
loóvigen beroemd, 5.« Dis-
pOsitions etc. (Noodzakelijke 
voorbereidingen tot het ju-
UU van hei heilige jaar), 
Bordeaux, 1700V — 6.° 
Instructions etc. fZedekün-
mg* onderrigtingen betref
fende de verpligting, om 
de Zon. en Feestdagen te 
heiligen), Bordeaux, 1703 
w 8.vo enz> p a t e r pKoü 
overleed in het klooster van 
Ferdelays, den 20 Deeem-
* " 1722. De schrijver der 
•Uistoire etc. (Geschiedenis 

.? Gelestijnen van Frank-
*#*) noemt hem PROÜSÏ ; 
d l ' is ten onregte. 

*PROÜSTEAÜ(WIIXEM), een 
regtsgeleerde, den 26 Mei 

Ü 

1626 te Tours geboren, 
was de zoon varï eerien koop
man dier stad; hij volbragt 
zijne eerste studiën bij de 
jesuiten en zette dezelven te 
la Fléche voort, alwaar hij 
alle eerste prijzen behaalde; 
Na de regten beoefend en dèrt 
doctoralen hoed ontvangen te 
hébben, legde hij zich meer 
bijzonder'op het Romeinsche 
regt toe, hetwelk hij met 
regt als den grondslag der 
regtsgeleerdheid en den. oor
sprong aller wetten beschouw
de. Zijne onvermoeide vlijt 
stelde hem in staat het wet
boek van JüsTiKriANüs en het 
Romeinsche wetboek met 
naauwkeurigheid en duide
lijkheid op te helderenen 
te ontwikkelen. Gedurende 
vier jaren oefende hij te Or-
léans het beroep van advo-

_ kaat uit,, wijdde zich ver-i 
volgens aan het onderwijs 
toe, en overleed den 10 
Maart 170^ in den ouderdom 
"van 79 jaren. Hij stichtte 
in 1694 de bibliotheek van 
Orléans, welke na die van 
Parijs, voor eene der rijk
ste van Frankrijk doorgaat. 
Hij besteedde groote sommen 
aan de inwendige inrigting, 
der bibliotheek en stichtte 
jaarlijksche fondsen tot onder
houd van den bibliothecaris 
en tot aankoop van boekwer
ken. Zijne werken-zijn: 1.» 
Recitationes ad legen %S 

5 
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' coniracius, ff, de regulis 
juris, Orlêans,-1684 in 
4,t°, éen werk, waardoor hg 

"zijnen billijken roem ver
wierf,— 2.° De verborutn 
significationet — 3.o ver« 
scheidene Instituies etc, {In* 
stellingen van het kerkelijke 
f egt), — k,°Commentari'èn 
over verschillende titels van 
hét wetboek van Jïïsmtl* 
ANUS', enz, 

PROVENZAM (HJBRONYMÜS), 
geneesheer vaji CLEMSMS VJII, 
later aartsbisschop vaü Sor-
rento was oorspronkelijk van 
Napels. Hoor zijne kunde 
strekte hij zijn vaderland tot 
eer. Hij overleed in 1612» 
na zijn diocees met wijsheid 
bestuurd te hebben» Men 
heeft van hem eene Ver
handeling over de zintui~ 
gen in het Latijn, Rome, 
1597, in 4> , die het slechte 
denkbeeld, hetwelk men zich 
van de natuurkunde zijner 
eeuw gevormd heeft, logen
straft» 

* PROTARÏ (LIÉUNCÖ Bö-
HAVENÏÜRA), een geschied
schrijver, ia 1743 te Jrtois 
geboren, maakte zijne eerste 
studiën aan het collegie van 
Si* Quentin in Vèrmandois, 
en volbragt dezelve in het 
seminarie van Saint-Louis 
te Parijs, Hij omhelsde den 
geesieljjken staat, en wjjdde 
zich aan de opvoeding der 

jeugd toe. Nadat hij eenigeo 
tijd na de verdrijving derjer 
suilen, aan het collegie van̂  
LODEWWK den Grooie was 
geroepen, spapde hij. al zijne 
krachten in , om den reli
gieuzen geest, welke in dit 
gesticht geheerscht had,on
der de beroemde meesters 
die door de vervolging aan 
het onderwijs en aan de Gods
dienst ontrukt waren; te hand
haven. Van het collegie van 
LODEWIJK den Groote, waar 
bij tweede principaal was, 
begaf de ,abt PROTART zich 
naar Puy en Félay, in dö 
hoedanigheid van overstevan 
het' collegie, .en werd roet 
de organisatie van dit geslicht 
belast. Hij had dit huis tot 
eene der bloeijendste scholen 
van het koningrijk verheven. 
Verscheiden door hem in het 
licht gegeven werken vef" 
meerderden zijnen roem. B'j 
was juist in zijne geboorte
stad met een Jsanonicaat be
gunstigd , toen de omwente
ling uitbarstte. Hij vereen^ 
de zich. toen met het kleine 
getal schrijvers, welke aan 
de gezonde leerstellingen ge* 
trouw bleven. Haar bij tot 
de ballingschap was veroor
deeld, omdat hij den eed had 
geweigerd, gelukte bet hem 
Frankrijk te verlaten, m 
begaf zich eerst naar Vlaan
deren , alwaar hij een mond-
gesprek had met den ge»e* 
raal DUMOÜRIEZ, die hem 

<f 
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vruchteloos aanspoorde om 
naar-Frankrijk terug tekee-
ren, en er een oonstitutionneel 
bisdom te aanvaarden. In 
1794, hield hij te Brussel, 
in naam der Fransche pries- . 
ters, eene redevoering voor 

"keizer FRANS II* Vervolgens 
begaf hij üich. naar Duitsch-

Jand) en werd er door den 
vorst van Hohenlohe Bar-
tenstein. uitermate gunstig 
ontvangen, die hem tot. 
Zijnen kerkelijken raad be
noemde. Hij kwam eerst na 
de pnderteekening van het 
concordaat in Frankrijk te
rug , en vestigde zich te St. 
Germain. Hij gaf in 1808 
een nieuw werk over Xo-
DEWIJK XVI. in het licht, 
hetwelk hem inZ?«'cê/redeed 
opsluiten. Dit boek voerde, 
ten titel loais XVI etc. 
[LoDErTjjK XF1 en aijne 
deugden, in strijd met de 
bedorvenheid zijner eeu,w). 
Het verdriet, de ontbering 
van de noodzakelijkste zaken 

. en de gestrengheid der koude 
hadden op zyne gezondheid 
'den noodlottigsten invloed; 
d o or eene borstwaterzucht 
aangetast, verkreeg hij , ten 
gevolge van de pogingen zij
ner vrienden de vergunning 
o m » onder geleide van eenen 
gensdarme, naar .Jtrecht 
°vergebragt te worden. Hij 
overleed aldaar kort daarna, 
«en 22 Maart 1808, inden 
ouderdom van 65 jaren. De 

abt PBorART was een stich
tend priester , wien de za->; 
ken van godsvrucht eigen 
waren, een werkzame schrij
ver met de zuiverste bedoelin
gen bezield, en die zich steeds 
nadrukkelijk voor het góedö 
verklaarde; qiaar men kan 
niet zeggen, dat hij altijd 
sierlijk , gematigd en -oor
deelkundig was. Zijn stijl is 
dikwijls flaauwof wïjdloopig, 
zijn toon hevig en zijne be
oordeelingen gewaagd en ge
streng, vooral in zijne 'laat
ste werken. De voornaamste 
zijn i l . o PEcolier etc. (De 
deugdzame scholier, of stich
tende levensbeschrijving van 
DECJLOGNE , scholier van 
dé hoogeschoolvan Parijs), 
eerste uitg. 1772, een werkje* 
dat zeer in de collegiën en 
opvoedings - gestichten ver
spreid, en zeer geschikt is dm' 
smaak voor de Godsdienst en 
de deugd in te boezemen, 3.e 

uitg. 1778, in 12.jao-^. 2.o 
Lemodeleelc. (ffet voorbeeld 
voor jonge lieden, of Le
vensbeschrijving van GJ.AU-

JDlüS IE PMLETIERJDE SOU* 
ci), even zoo verspreid als 
het voorgaande. Men vindt 
op het einde eenè levens
schets van broeder DE SOÜCI , 
die algemeen overste van St. 
Sulpice was. — 3.° ffistoire 
elc. (Geschiedenis van Zo* 
ango, Kahmgo en andere 
Jfrikaansche koningryken), 
van 1766'tot 1773, in 12.»° 

http://Gj.au
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1776, volgens de gedenk
schriften van verscheidene 
missionarissen zamengesteld. 
— 4.° Pie etc. (Levensbe
schrijving van den dauphin, 
vader van LODEIVIJKXFT), 
1778 in 8.vo, 1782, 2dl.n 
ihl2.mo _ 5>0 Eloge etc. 
{Lofrede van denzelfden 
vorst), welk stuk mededong 
naar den prijs te zijner eere 
uitgeloofd, 1779. ~~G.*l)e 
Véducation etc. {Over de 
openbare opvoeding en over 
de middelen om er de her
vorming van te verwezen
lijken), 1781; eene, volgens 
de door de agenten der gees
telijkheid over dit onderwerp 
uitgeschrevene prijsvragen en 
volgens de bedoelingen der 
vergadering van 1780, za-
•mengestelde verhandeling 
7.° Fie etc. {Zeven van den 
dauphin vader van Lom* 
W"lXV)> 2 dl.n hl 8.vo, 
1782. De abt PROTART, 
schetst zeer duidelijk het ka
rakter en de verdienste van 
dezen vorst; hij stelt hem 
voor aan h e t h o f j b[j ^ 

•leger, , n dè afzondering van 
•het kabinet en in <fe bijzon* 
derheden van het huisseüjke 
Jeven^ altijd dezelfde,goed 
werkzaam, geregeld in zijn 
gedrag. D e z e Levensbeschrij. 
W ' f f h a ^ het belang van 
den held, die dek weekelin« 
l™$mtos was; welkezul-
Ke gro°teyerwachtinrgen deed 
opvatten, is daarenboven zorg

vuldig zamengesteld en schijnt 
ons toe een der beste voort
brengselen van den abt PRO-
YAKÏ te zijn. — 8.° 'Histoire 
etc. (Geschiedenis van STA-
NISZAUS, koningvan Polen), 
1784, '2 dl.n in 12.mo __ 
9.° P~ie etc. [Leven van DE 
LA MOTME D' ORLÉANS, blS' 
schop van Amiens). — 10.° 
Histoire etc. {Geschiedenis 
van madame LouiSE, doch
ter van LoDEWIJK XV, 
karmelieter - non te Saint-
Denys). — 11.o ffistoire 
etc. (Geschiedenis van MA
RIA LECZINSKA , koningin 
van Frankrijk). --12.° Sis-
toire etc. (Geschiedenis van 
ROBESPÏMIIRE). Deze vier 
laatste geschriften zijn buiten 
Frankrijk in het licht ge
geven. Het onderwerp der-
zelve is belangrijk, en in het' 
algemeen wel behandeld, maar 
er komen dikwijls langwijhg-
heden in voor.— 1 3 . ° ^ ^ 
XFi etc. (LomwmXTi 
onttroond alvorens koningJ6 

zijn).— l4.o Louis XFI 
etc. (LomwuK XFI en 
zijner deugden, in strijd met 

de bedorvenheid zijner eeuw), 
Parijs, 1808; 5 dl.nin8.^° 
Wij willen over deze beide 
werken het oordeel van eenen 
vermaarden; schrijver aanha
len. » Er komen in deze 
boeken, zegt hij, zeer juiste 
aanmerkingen, «n ongeluk
kiglijk zeer naar waarheid ge
schilderde daadzaken vo<w-i 
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maar men zou dikwijls meer 
juistheid, meer maat en oor-
deelkunde wenschen. De af
wijkingen zijn menigvuldig 
en niet altijd genoegzaam ge
grond. Er komen in het laatste • 
wérk over CtEMENS, XIV, 
bijzonderheden voor, welke 
noch naauwkeurig, noch met 
eene Betamelijke gematigdheid 
voorgesteld schijnen. Dit werk 
bevat verhalen, welke vele 
nasporingen vooronderstellen; 
bijna twee geheele boekdee-
len handelen ofer de heden-
daagsche wijsgeeren , de il' 
luminë'Si de vrijmetselaars, 
en over eenige kwakzalvers, 
die omtrent het einde der 
laatste eeuw te Parijs eenig 
gerucht verspreidden. De 
schrijver schetst zeer wel den 
geest des tijds, en de uittrek
sels der wijsgeerige geschrif
ten, weifee hij aanhaalt, stel
len hunne inzigten en plan
nen jn het helderste daglicht, 
Indien'soms de. tafereelen al 
te zeer overdreven ," de uit
drukkingen te sterk zijn en 
de toon te hevig is, moet 
fflen zulks aan dengenen ver
geven , die de treurige uit
werkselen der ongodsdienstige 
leerstelselen had gezien, en 
wiens levendige verbeeldings
kracht door het schouwspel 
van zoo vele buitensporighe
den en razernijen was ge
schokt. Men schrijft den abt 
PROÏART , eenige gelegen-
«eidsslukjes ten tijde der 

omwenteling alsmede , eene 
toonzetting der beknopte 
kerkelijke geschiedenis door 
L'HOMOND toe, die men in' 
de nieuwe uitgave achterge
laten , en door eene andere 
meer overeenkomstig mét den 
geest des schrijvers, ver van-' 
gen heeft, welke door den 
abt GANILH IA GRAVISRE ge
schreven is. Wij willen hier 
de verschillende formaten en 
uitgaven der werken van dèn 
abt PROTART niet aanhalen , 
wijl dezelve zeer talrijk en 
zeer verspreid zijn. Men heeft 
te Parijs, in 1819, detW-
ledige PFerken van den abt 
PROTART, 17 dl.n in 8.Y<> 
en 17 dl.* in 12.™° in het 
licht gegeven. i •• 

PRÜDENTICS (CtEMENS A ü -
REUCS), een Christelijke dich
ter , te Calahorra ,\n Oud-
Kastilië, in bet jaar 348 
geboren , was achtereenvol
gend advokaat, overheids-
persoon, krijgsman, stadhou
der van Sarragossa, en on
derscheidde zich in al deze 
betrekkingen. Zijne verdienste 
verschafte hem eenen aan
zienlijken post aan het hof 
van HONORIDS; maar men 
weet niets bijzonders meer over 
zijn leven of over zijnen dood. 
Men weet slechts dat, nadat 
de landvoogd §TMMACHÜS aan 
VALENTINIANÜS I I , in naam 
van den senaat de herstelling 
van het altaar der overwin-
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ining, en de inkowsten der 
heidensche tempels, welke 

.' GJUTIAJIÜS .in beslag had ge
nomen gevraagd had ,PRÜPEN« 
HUIK twee boeken tegen hem 
schreef, welke, vvij nog be
zitten. ])e beste uitgaven 
zijner Dichtwerken zijn die 

-van JEtziviR, in 1 2 . ^ 1 7 6 6 , 
tè 4mster^am > xm\ de aan
tekeningen van, NlCOfcAAS 
JJfiWSjiJS; en die van 1687, 
W é.toj \§ Parijs, ad' usurn 
Pelphini, door dé zorg van 
pater CiuMlt.URp , een' je» 
sujt, en die van BODONI in 
het licht "gegeven , Parma 
11W, ? dl.?, in SS* De 
•Levensbeschrijving vanPRr/-
DIINXHTS wordt in de meeste 
uitgaven gebonden; uit die 
van 1667 heeft men dezelve 
uitgelaten; in de Gedenk-\ 
schriften van TIUSMONT, deel 
7 treft men dezelve mede aan. 
Zijne dichtwerken zijn ; I ,o 
PMCMW4CBI4, 0f strM, 

• der viel tegen de misdaad; 
•7 ,2,<» CATHEMERÏNON ; 
m; .«i eene verzameling van 
Ipidichten ypor zekere tijden 
tfes.dags en sommige pW* 
tigheden, -~ 3.° Jpotheosis; 
«'t •«• eene verdediging des 
gelooft tegen de heidenen en 
de katers | ~- %°:ffamar~ 
menia, over den oorsprong 
«?r zonden. ~~ 5.0 Enehl 
r*dion, dit is eene beknopte 
sohets der gewijde geschie
denis; ~ , 6,o Peri Step/ta
nen, of owjr «fe kroonrn der 

martelaars, uit veertien lof' 
.zangen zamengesteld, i s 

CtERc, ,een beroemde protes-
iantsche criticus, maakt op 
dit werk de volgende aan
merking» >> Het blijkt zeer 
duidelijk uit verscheidene 
plaatsen dezer lofzpngen , dat 
men sedert dien tijd de mar
telaren aanriep , en dat men 
geloofde ;dat,zij door God 
als beschermheiligen Van ze
kere . plaatsen waren aange
steld. Êenige protestanten, die 

. zich verbeeld hebben, dat 
•nien bij de heilige schrift 
de overlevering der vier of 

'vijf.eerste eeuwen moetvoe" 
gen, .hebben ontkend dat 
men de heiligen in de vierde 
•eeuw aanriep; maar zij heb
ben ten onregte zich een 
denkbeeldig stelsel gevormd • 
alvorens van de daadzaken 
wel onderrigt te zijn,'.wijl 
men hen van deze door ver* 
schillende plaatsen vpn FBÜ« 
DENTIDS kan overtuigen,"^ 
blioth. univt et kist, deel 
12.'PRÜDENTIÜS is nog veel 
achtenswaardiger, wegens zij* 
nen ijver voor de Godsdienst, 
als wegens de schoonheid %%* 
ner dichtstukken, Er komen 
in "zijne verzen eene menigte 

'fouten voor, zijne volzinnen 
dragen de kenmerken van het 
verval der letteren en van bet 
zuiver Latijn. Maar men moet 
toestemmen dat men inz|jne 
werken verscheidene stukke" 
aantreft, waarin smaak en 
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I scherpzinnigheid heersche». 
' Zijne rnstgedichten op de 

onnoozels kinderen, Salvele, 
jlores martyr'um behöoren 
tot dit • getij. Hg verdient, 
v olgens ERASMDS, d oor zijne 
heiligheid en z p e ervaren
heid in de-gewijde letteren, 

'welke in zijne werken door-
j stralen, eene plaats onderde 

grootste leeraars der' Kerk. 
Kerkelijke en eeüige levens-
beschrijvers der heiligen heb-, 
ben hem den titel van heilige 
gegeven, 'maar zijn naam 
Tvordt in het Martyrologium 
niet gevonden. ". 

tegenovergestelde ketterde» en 
de dwalingen der 'pelagianen 
en senji-peldgianen. Benige 
geleerden beweren dat hij de 
voorzorg te' ver dreef, en 
dat hij de waarheid in de 
verwerping der dwaling wik
kelde , doch meq kan ge-
rpstejijk aannemen_ dat djt 
het uitwerksel van den twist 
was; zijne volkomene onder
werping aan het gezag der 
Kerk, bewijst dal hij enkel 
en alleen het Cathojijke ge
loof zocht en beminde: hij 
was vervolgens met den hei
ligen Lotrp of Lüros van Fer* 
rieres werkzaam aan de her
vorming*" der kloosters van 
Frankrijk, en- overleed den 
6 April 861. Men heeft van 
hem eenige geschriften, in 
de Bibliotheek der kerkva-* 
ders opgenomen, deel 15. 
De heer BREYER , kanonik 
van Troyes , heeft zijn, leven 
beschreven, 1725, in 12.»° 

* PRÜDHOMME DE UL BOÜSSI-
NIERE DES V A U E E S (JACO-

BÜS WILIEM 'Msé FRAKCIS-
CDS) , constitutionneel bis
schop, werd den 16 D e 
cember, 1728 te Saitit-
Ghristogh, in het diocees van 
Mans geboren, en volbragt 
zijne studiën te Parijs. In 
de Sorbonne opgenomen, ver
kreeg hij aldaar zijn lieenei-
aat in 1750 en werd in 
1760 tot doctor bevorderd, 
werd daarna pastoor der kruis-

PRÜDENXÏÜS (heilige), bij
genaamd de jonge, liet zij
nen naam CrAHNDO varen , 
om dien van PRUDENTIDS 
(misschien ter gedachtenis van 
den voorgaande) aan te ne-
meö. Hij was in Spanje 
geboren, en trok naar Frank* 
rpk om zich aan de woede 

• der, ongeloovigen te 'onttrek-
•*fi. Zijne zeldzame ver
diensten deden hem in 840 
ot 845 op den bisschopszetel 
™n Troyes verheffen. Hij 

. onderscheidde zich op den-
™ n door zijne kuqde en 
zPen ijver, vooral in de 
Z£>ak van GOXESCALC ; hij on-
«erteekende de artikels der 
wlholijke leer in het concilie 
»an Quercy, tegen dezen we* 

e^PaQnigen monnik vastge-
j!eId» en hield zich te ge
gier tijd gewapend tegen de 
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kerk te Mans en bekleedde 
die-waardigheid tot op de 
uitbarsting der Fransche om
wenteling. Den 23 Maart 
1767 sprak hij in de gast-
huiskerk dier stad de lofre
den uit Tan FROÜUT DE 
LESSÉ, wiens hart in die 
plaats is te. ruste gelegd. Deze 
redevoering bevatte eene zin
snede tegen, de jansenisten; 
welke PRÜDHOMME, zonder 
hen te noemen, mét den naam 
van onrust- en woelgeesten 
bestempelde,, ook werd zijne 
rede in het blad vanden 15 
Julij 1767 der Nouvelles 
JScclésiastiques, een dweep
achtig samenraapsel ge
noemd. PRÜDHOMME DE IA 
BOUSSINIÈRE genoot algemee-
ne achting en aanzien toen 
de gebeurtenissen der omwen
teling eenige veranderingen 
in zijne grondbeginselen brag-
ten. Nadat GREGOIKE Ie Mans 
en te. Blois tot bisschop was 

. benoemd, koos hij dezen 
laasten zetel: PRÜDHOMME , 
die zich" aanbood, om hem te 
vervangen, werd verkozen , 
en zijne wijding had den 11 
Maart 1791 te Parijs plaats. 
Den 10 April daaraanvolgen
de werd hij te Mans inge
huldigd ; hij droeg bij deze 
gelegenheid eene redevoering 
voor, welke in een los stukje 
van den tijd gecritiseerd werd; 
namelijk in eenen brief gev 
dagteekend den 4 Septem
ber , 1791 , in 8.vo, en onder 

dezen titel in het licht ge
geven. Mon petitetc. {Mijn 
woordje aan PRÜDHOMME). 
Inoeumfferderlijken Brief] 
van den 5 Januarij 1792 ge
titeld: Ie Calholicisme etc, 
{Eet Catholisismus van 
dé constituerende vergade
ring , bewezen door de ker
kelijke tucht der eerste eeu
wen en de proces-verbalen 
der geestelijkheid,; of her
derlijke leerstellige onder-
'rigting van den bisschop van 
LASARTHE over de gescKil-
len welke deKerkvanFrank-

•rijk verdeelen), "in 8;v° de 
prelaat; tracht al hetgene wat 
deze vergadering ten opzigte 
van de Godsdienst gedaan had, 
teregtvaardigen. iSami de 
la religion (n.° 1660, 7 
Julij 1830) beweert in eene 
Levensschets tan dezen bis
schop dat deze. schimprede 
tegen, de geestelijkheid niet, 
door PRÜDHOMME zou zijn ge* 
sclireven: dejanseriiste-treK-
ken, welke de redactie van 

' dat Tijdschrift er in gevon
den heeft, doen haar geloóven 
dat een of andere advocaat 
dier secte de pen in zijnen 
naam gevoerd heeft. De bil
lijkheid vordert te zeggen dat 
hij nooit een aanhanger der 
omwenlelingsbuitensporighe-

den was. Men zag hem zicft 
tegen het huwelijk, verzetten 
van een' zijner groot-vioans-
sen, die een benedictijner was 
en die later van eenen an-
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deren benedictijner, zelfs in 
de hoofdkerk Tan Mans, de 
huwelijksinzegening ontving. 
Nadat PBÜDHOMME voor ee'ne 
korte wijl zijne bedieningen 
had neergelegd , nam hij de
zelve weder op, stemde in 
de heide rondgaande brieven, 
door de Vereenigden in 1795 
in het licht gegeven, woonde 
de zoogenaamde nationale 
conciliën van 1797 en 1801 
bij, en hield zelf' in 1800 
te Mans eenesynode, waar
van de Handelingen gedrukt 
zijn. Hij begaf zich vervol
gens naar de metropolitaan-
sohe commissie, welke CLAÜ-
BHJS JLECOZ te Reims had 
bijeengeroepen en nam in 
1801 zijn ontslag. PRÏJDHOMME 
overleed den 9 Februarij , 
1812 te Mans in den ou
derdom van 83 jaren, ' en 
.werd in deszelfs laatste oogen-
blikken door eenen kano-
nik bijgestaan. Hij bragt het 
grootste gedeelte des jaars 
°P zijn landgoed Baine door, 
alwaar hij ook ter aarde is 
besteld, het op zijn graf ge
plaatste opschrift herinnert 
£P geenerlei wijze aan zijne 
bisschoppelijke waardigheid. 

PRDDHOMME (LODEWIJK), 
«kier, dagbladschrijver en 
'erkundige, in 1752 te 
'°« geboren, en den 20 
'"1 1830 te Parijs over-. 
£n , w a s e e r s t paijhuigjon-
•*X. DEE!,, 
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gen bij eenen boekverkooper 
van Lyon, vervolgens boek
binder te Mans. Ten tijde 
der omwenteling, woonde hij 
sedert eenen korten tijd te 
Parijs, en reeds bij het be
gin der onlusten , gaf hij een 
aantal schotschriften in het 
licht, waarvan het getal vol
gens hém zelven vanaf 1787 
tot den 14 Julij 1789 meer 
dan vijftienhónderd bedroeg 
én welke zich door derzelver 
revolutionnaire overdreven
heid onderscheidden. Ver
scheidene derzelve deden 
hem ih de gevangenis zetten. 
Zijne Litunüs etc. (Litanien 
van den burgerstand) en zij ne 
Avis etc. {Raadgevingen aan 
de livreidragers, betrekke
lijk hunne staatkundige règ-
ten), werden ten getale van 
meer dan honderd duizend 
exemplaren in de straten en 
kruisgangen der hoofdstad 
verspreid. In het begin van 
1789 verscheen zijne Résu
mé etc. (ffoofdinhoud der 
mstrüctien, en klagten der 
baljuwschappen voor de af
gevaardigden der drie stan
den bij de staten generaal], 
in 3 dl.» in 8.v°, een zoo 
oproerig werk dat het, in 
eenen tijd, waarin de meest 
vermetele geschriften onge
hinderd verspreid werden, 
door de policie in beslag werd 
genomen. Reeds daags na 
de verovering der Baslüle 
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gaf PBÜDHOMME het eerste 
numero van zijn dagblad, de 
Omwentelingen van Parijs 
genaamd, in het'licht, (1789 
— 1793 , 18 dl.* in' 8.vo) 
niet 'dit opschrift Le Grands 
etc. (De grooten schijnen ons 
enkel groot toe, wijl wij ge
knield %ijrt.... , Laat ons 
opstaan....!) Van toen af 
kende hij geene maat meer, 
terwijl hij zonder onderscheid 
al de partijen den oorlog ver
klaarde , kwelde hij onophQu7 
delijk al de agenten des ge-
zags en randde alle instel
lingen aan. Haar onder de 
schotschriften, welke op dat 
tijdstip in het licht versche
nen , heeft men er hem.eenigen 
ten onregte toegeschreven, 
zoo als l.o Les Crimes etc. 
[De misdaden der koningin* 
W&n van Frankrijk,) 1791, 
in 8.voj BERENGER is er de 
schrijver van (sommigen schrij
ven dit werk ook aan me-
jufvr. KERAI,IO toe); — 2.° 
Les Crimes etc. "(De mis
daden der Pausen), 1792, 
in 8iVo (van IA VICOJHTERIE). 
— 3.o Les Crimes etc. (De 
misdaden der kei%ers van 
jfyuitschland,) 1793 in 8.vo 
(door JBERENGÉR) , enz. Men 
zag pRunïfOMMÉ het vonnis 
van loDEWUK XVf bespoe
digen , het gouvernement aan
manen, elk jaar, op den 14 
Julij het piekenfeest te Tie
ren, door te bevelen dat dit 
wapen op dien dag, uit alle 

vensters aou' gestoken worden, 
Desniettegenstaande werd hij 
als konmgsgezinde in hech
tenis genomen, en hij had 
zijne oude vrienden noo-
dig, om Pzich uit de verle
genheid redden. In 1797 gaf 
hij in het licht.zijne Bis» . 
toireetc.(J!lgemeene Geselde' 
denis der misdaden gedu
rende de omwenteling ge
pleegd) , waarin hij zich be
ijvert aan te toorien, dat hij 
nooit de moorden noch ver
banningen goedkeurde. PBDD-
HOMME was, in 1799, op
ziener der gasthuizen van 
Parijs, en hij werd in die 

.stad later drukker en boek-
verkooper. Nadat hij in 1810 
van den abt CBAUDUN het 
regt had gekocht om eene 
uitgave van zijn woordenboek 
in het licht te geven, wik- \ 

.kelde hij zich in een regts-
geding tegen de uifgevers der 
Biographie etc. (Jlgëmeene 
Levensbeschrijving) van BJi-
CHATJD, welk werk hij als ( 
een nadrukt van dat van CHAIK 
DON beschouwde; doch welk 
proces hij verloor, Men heelt 
van hemde volgende werken 
deels als schrijver, deels als 
uitgever: 1.° Geografie 
etc (Jardrijkskunde der 
Fransche republiek in 120 
départementen), 1791, i° 
8.vo __ 2.° JBistoire etc 
(Jlgëmeene en onpartijdige 
Geschiedenis der dwalingen, 
misslagen en misdaden, ge" 
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durende de omwenteling 
voortgeplant en bedreven):j 
1798 6* dl.» in 8S° volgens 
BARBIER 5 — 3.° Foyagè 
etc, (Reis naar Guyane en 
naar Cayeme in J789 en 
volgende jaren gedaan) 1798 
in 8.vo— 4,0 Dictionnaïré 
etc. (Algemeen Woordenboek 
van Frankrijk), 1805, 5 
dl.» in 4, t0 — 5.o Miroir 
etc. (Spiegel van oud en 
nieuw Parijs); 1804» 6 dl.» 
klein in 12.w> — 6.» fiicti-
onnaire etc; (Algemeen, ge
schiedkundig , critisch en 
bibliographisch Woorden-
boek óf verkorte en onpartij
dige Geschiedenis der per-
sonaadjen aller natiën, 
«M»., volgens de achtstevit-
gave door CHAÜDON en DE-
UNDINE in kef licht gege
ven) 1810 — 1812,.20 dl.» 
ia 8.vo (zie CHAÜDON) v-r.. 
1*° Foyagèetc. (Beschrij
vende en wijsgeerige reis 
door het oude en het nieuwe 
Parijs), 1814 — 1822,1825, 
2 <N,>» in 18.»o _*. Q,O PEnfer 
etc. (i)e Bel der staatsman-
ne* en het vagevuur der 
v.olten,) parijs 1815, 2 dl.» 
"» 12,tuo __ 9 to VEurope 
etc' (europa, dóór de Fran-
sehe omwenteling gekweld, 
geschokt, door achttienjari
ge moorddadige wandelin
gen van NAPOLEON BONA
PARTE^ met een tafereel van 
Ae* aantal inenschen, welke 

V 

gedurende de omwenteling 
zijn omgekomen, en demil-
liarden om een klein aan
tal menschen verdeeld., die 
al de eedeh van 1789 
hébben afgelegd) ;i816 2 
dl.» in 12.mo VPRJJDHOMMK 
legt in dit werk de diepste 
verachting voor bet bestuur 
van BONAPARTE aan den dag 
zoowel als voor den gebee-
len adel, Welken hij benoemd 
beeft — 10.° Mistoire etc, 
(Onp'ar tijdige Geschiedenis 
der omwentelingen van-
Frankrijk , van af den dood 
van LoDEWUKJtF, bevat
tende de oorsaken en be
weegredenen, welke alle 
partijen en de hoofden van 
f actiën , samenzweringen , 
opstanden ,en%. bezield heb
ben , met de geheime bijzon
derheden betrekkelijk het 
hof, de geestelijkheid, den 
adel, de parlementen vn de 
door hunne deugden , hun
ne talenten, hunne dwa
lingen of misdaden, beroemd 
of berucht gewordene man
nen), Pat-ijs , 1824, 12' dl.» 
in 12.»10 — 11.° Bepertoire 
etc. {Algemeen, geschied
kundig , en Levensbesclvrij-
vend Woordenboek der be
roemde vrouwen, zoo doode 
als levende) Parijs, 1826, 
1827, 4 dl.» in 8.v° PRÜD-
H0MME is ook de uitgever 
geweest der Cérémonies etc. 
(Godsdienstige Plegtighe-

• 2 
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den), door B, PICARD. (Zie 
PICARD), 1810 > 13 ai.» in 
fol. en van de kunst om 
de menschen door deraelver 
gelaat te kennen'; door LA-
VATER, 1805, 1809, 10 
dl.n in 4.t° en in Ö.vo •'" 

* PRÜDHON (PETRUS PAU-
LUS), een schilder lid van 
het instituut, den 6 April 
1760 te Cluny geboren; zij
nen vader, een metselaars 
baas, van wien- hij het 13.e 

kind was, verloor hij reeds 
vroegtijdig, en hij werd in de 
beroemde abdij zijner geboor
testad kosteloos opgevoed. De 
gelukkige aanleg, welken;'hij 
voor de schilderkunst open
baarde, deed de oplettend
heid der monniken op hem 
-vestigen, die de bescherming 
van MOREAU, bisschop van 
Macon, voor hem inriepen. 
Deze prelaat zond hem naar 
de teekenschool van.J)ijon\ 
onder DESYOSGES en de vor
deringen van den jongen 
PRUDHW, regtvaardigden de 
verwachting, welke men van 
hem had opgevat; maar ook 
het vuur en, de levendigheid 
van eene verbeeldingskracht, 
welke hij niet zocht te on
derdrukken , stortten hem in 
uitspattingen, welke op het 
overige van zijn leven eenen 
zeer nadeeligen invloed had
den, en hem in eenen staat 
van bekrompenheid hielden, 
welke hem belette zich 

aan groote werken toe te 
wijden. Naauwelijks had hij 
den ouderdom van 18 jaren 
bereikt (en alvorens hij den 
door de staten van Bour-
gondie voor de schilderkunst 
uitgeloofden prijs had be-, 
haald), of hij was op eene 
vrouw zoo smoorlijk verliefd 
geraakt < dat zij van zijne 
minnares zijne echtgenoot 
werd. Deze slecht zamen-
gepaarde vereeniging was 
voor hem eene bron van 
aanhoudende verdrietelijkhe
den: de verkwistingen, het 
wangedrag zijner echtgenoote 
noodzaakten hem zich van 
haar te scheiden. Eenigen 
tijd daarna deed eene zekere 
jufvrouw MATER, zijne kwee-
kelingé , hem nogmaals van 
het plan afzien om in de 
eenzaamheid te leven, mwt 
deze misdadige verbindtenis 
was voor zijne minnares eene 
bron van verdriet en wroe
gingen, en zij maakte zelve 
een einde aan haar leven. 
Het leedwezen, hetwelkePRU-

DHON hierover gevoelde deed 
hem den 16 Februari) 184* 
ten grave dalen. De Heer 
VorART heeft een Verslag 
van zijn leven en zijne wer
ken in het licht gegeven, 
Parijs DinpT, 1824, » 
8.vo Zijne voornaamste voort
brengselen zijn; het plaiona 

van het muséum, voorstei-
lende; DlANA, ivWW f"" 
roepende; de misdaad door 
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de regtvaardigheid en de 
wraak des hemels vervolgd, 
eene zinnebeeldige voorstel
ling, waarin de schilder zich 
zeer hoog verheft, voorna
melijk in het dicht- en ze-
dekundige gedeelte zijner 
kunst; Dit tafereel in de 
zaal van 1808 ten toon ge
steld , wórdt in de gallerij 
van het Luxembourg bewaard 
en is door ROGER gegra
veerd. . De Wegvoering van 
PSTCHE doop ̂  de Zephyrs, 
in de zaal van 1808 ten toon 
gesteld, en in 1817 door 
MüUER gegraveerd; ZEPHTR 
over de oppervlakte des wa
ters zwevende, in de zaal 
van 1812 ten toon gesteld, 
en door GRETEDONgegraveerd. 
Hij schilderde ook voor de 
zaal van 1819 eene Eemel-
vaart van de H. Maagd, 
welke thans hét altaar der 
kapel van het kasteel der 
ïuilleriën versiert. Einde-
*P zijn laatste stuk is een-
««« het. kruis stervende 
CHRISTUS, welke door den 
minister van het huis des 
konings van .Frankrijk is ge-
Kocht. Men Verwijt aan de-
zen, kunstenaar onnaauwkeu-
r'gheid in de teekening en 
eene gestadige gelijkenis in 
d e hoofden van al zijne per
k e n , maar hij had altijd 
?en liefelijk en schitterend 
Koloriet, en eene bevallig-
«eid van penseel, welke hem 

V 

niemand kon betwisten* :i 

PRUSIAS, , zoon van PRTJSIASV.., 
den Kreupele , en kleinzoon 
van ZiitAS, volgde zijnen va
der op in hetkoningrijk van 
Bithynië. Hij stond op het 
piint, om in de zamenspanning 
van ANTIO^ÜS tegen de Ro
meinen te treden, voor welke 
hij door zijne staatkunde ver
schrikkelijk was geworden , 
toen de senaat door deszelfsi 
afgevaardigden hem hiervan- '' 
deed afzien. Hij wendde z.ijne 
wapens tegen EDMENES, ko~, 
ning van Pergamus, en over» . ! 
won hem, in rerscheidene ge
legenheden, door het beleid en . I 
den moed van HANNIBAII', die " . f 
bij hem de wijk had genomen. I 
Hij bezwalkte den luister zij- f 
ner overwinningen door de . | 
ondankbaarheid, waarmedehij j 
dengene beloonde, die de- f 
zelve behaald had. Nadat ' | 
de Romeinen hem voorgesteld 1 
hadden, hun dezen hejd uit 1 
te leveren, stond hij op het | 
punt om zulks te doen, toen | 
HAOTBAI, , door zich in het . 1 
jaar 183 vóór J . C. te ver- | 
geven, hem deze misdaad | 
spaarde. Deze lafhartige vorst f 
begaf zich in het jaar 176 | 
naar Rome., en werd er op 1 
eene prachtige wijze ontfan- § 
gen; maar het was slechts s I 
door slaafsche lafhartigheid, I 
dat hem deze eerbewijzingen IJ! 
betoond werden. Hij ging da f 

3 . • ' ' ' ' / / 
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te ztjoer ontvangst geasondene 
afgevaardigden te genaoet, het 
hoofd geschoren, melde muts, 
het kleed en liet schoeisel 
'der vrijgetochten uitgedoscht. 
» Ziet hier, zeide hij hun , 
een uwer dienaren , gereed, 
om alles voor u te doen en 
te ondernemen*" Toen hij 
voor den vergaderden senaat 
verscheen, kuste hij den deur
drempel. Bij de terugkomst 
in zijne staten, verklaarde hij 
den oorlog aan AÏXAIA, ko
ning van Pergamust, over
won hem, maakte zich van 
de hoofdstad zijner staten 
meester en werd door de Ro
meinen genoodzaakt, alles te
rug en den overwonnenen 
schadevergoeding te geven. 
Deze vrede in het jaar 154 
vxiór J . C, gesloten, en de 
verregaande wreedheid van 
PKÜSIAS , maakten hem tot 
den gruwel en het afgrijzen 
zijner onderdanen. » Hij was, 
asegt een geschiedschrijver, 
door zijne gestalte slechts een 
halce man, en in zijnen moed 
slechts eene vrouw." De op-
roerige, volken verhieven zij
nen zoon jficOMEDES op den 
troon» Paosus had bij het 
begin van den opstand, zijne 
hoop op de Romeinen gesteld; 
maar wanhopend, wijl zij 
slechts afgevaardigden in plaats 
van soldaten zonden, ging hij 
op devlugtnaar Mcomedië, 
alwaar hij in het jaar 148 vóór 
de Christelijke tijdrekening, 

bl} het altaar van J.oPllSR ge
dood werd: het was volgens 
TITÜSLIVIÜS zijneigen zoon, 
die zijn moordenaar werd. 

PRYNNE of PaYtiN (WIUUM), 
een Engelsche regtsgeleerde, 
in 1600 te Swanswich, in 
het graafschap Somerset ge
boren. Hij verhief zich met 
nadruk tegen de Episcopaten 
in eèn geschrift getiteld: 
Over de schending van den 
Sabbat en den staat der Bis
schoppen. Dit geschrift, het
welk hem éene vernederen
de veroordeeling berokkende, 
haalde hem vele vijanden op 

"den hals, die slechts op eene 
gelegenheid wachttenjom hem 
in het verderf te storten. 
Deze gelegenheid bood zich 
iö 1663 aan, toe» hij de 
ffistrio mastix of de Zw®f 
der tooneelspelers in flet 
licht gaf, in welk1 gesehnit 
hij zich tegen de vrouwen 
verhief, die zich aan het 
tooneel toewijden. # e ko
ningin had in een stuk, 
en Woor het hof gespeeld: 
men bragt den koning in 
den waan, dat PKYNNE m «jn 
werk de koningin had willen 
beleedigen, en hoezeer het 
bewezen was, dat de uitgave 
van het boek tien weken voor 
de koninklijke uitspanning ge
schied was, werd hij t o t 

eene boete van vijf duwen* 
ponden, tot het verlaten der 
hooge school, om op twee 
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verschillende plaatsen aan den 
schandpaal te worden gebon-

'den , terwijl hij bij elk de
zer statiën een oor moest 
verliezen , en tot eene levens
lange "gevangenschap veroor
deeld. De omwenteling van 
1640 gaf hem de vrijheid 
weder. De vervolging, wel
ke hij had ondergaan, deed 
hem door de puriteinen, 
als een martelaar der goede 
zaak beschouwen. Men ver
koos hem tot een der leden 
van het lagerhuis in het te
gen den koning -vergaderde . 
parlement. PRYNNE drong er 
öp aan dat men de voor-
dragten van KAREI. I zoude 
aannemen en werd op nieuw 
in hechtenis genomen. Hij 
schreef in zijne gevangenis 
een werkje om het parlement 
'an het proces tegen den ko
ning afkeerig te maken. Hij 
werd onder CROMWEÏ/ ver-, 
'olgd en overleed, te Lin-
oolri1!! Inn~ den 24 October 
1669, in den ouderdom van 
6 9 jaren. Behalve het door 
°ns reeds aangevoerde werk 
e» hetwelk in de Sylloge 
vctriorum tractaluum voor-
™ » in 1649 gedrukt, 
heeft men van P R I M E : 1.° 
Atoensbschrijvingm der ko-
mng™ JojMJts Ui Bm* 
f « « Hl en EDUARD I, 
in fol. in het Engelschi Hij 
verdedigt in dit werk de op-
Permagt der koningen, na 

dezelve langen tijd te hebben 
aangerand, -— 2,° Geschiede
nis van PP'II.LIAM LAUD t 

aartsbisschop van Kantelberg, 
in fol. in hét Engelsch, —, 
3.° Jfntique constilutione» 
regni ünglici sub Jo ANNE 
IlySENRicoIHt etJSDtr-
ARDO ƒ , circa jurisdiötio-» 
nem eccleciasticatn, Zonden 
1672, 2 dl.* in fol., eene 
niet zeer algemeen bekende 
verzameling. ->- 4.° Verschei
dene godgeleerde en over 
geloofsgeschillen handelendè-
werken, waarin eenige ge* 
leerdheid, maar weinig oor
deel aangetroffen wordt» Voü-
XAIRE heeft dezen schrij ver 
zeer aan de kaak gesteld, _4 

PRZPRAM (JOANNES), pas
toor der parochie van Sint 
Gillis te Praag en hoog
leeraar in de godgeleerdheid 
dier stad , in het jaar 1447 
overleden, stond zeer in aan
zien bij de hussilen.' Nadat 
hij hunne dwalingen had af
gezworen ,.' schreef hij eene 
verhandeling tegen hén, maar 
in de Geloofsbelijdenis, wel
ke hij aan het hoofd der 
hoogeschool over de Drie-
ëenheid hield, toonde hij 
dat, na het hussitismus te 
hebben afgexworen, daarom 
niet meerder Catholijk was 
en dat hij zijn© dwalingen 
sleclits scheen verlaten te 
hebben om dezelve weder 

4 
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op te vatten. Men vindt zijne 
werken in de Geschiedenis 
der hussiten van COCMJIÜS. 

' PRZIPCOVIÜS (SAMÜEI.), een 
dër vurigste verdedigers van 

'het Socinianismus, werd in 
1658 met de unitarissen uit 
Polen verdreven, en nam 
zijne toevlugt tot den keur
vorst van Brandenburg, die 
hem in den rang zijner raads-
heeren plaatste. Bij heeft 
ten voordeele zijner secte 
een aantal werken nagelaten, 
waarvan er eenige in de Bi
bliotheek der Poolsche Broe
ders gedrukt zijn, 1656, 
9 dj.n in fol. Hij eindigde, 
zijne loopbaan in 1670 , in 
Pruissen , in den ouderdom 
van 80 jaren. 

* PRZTBIXSKI (HYACINTHDS) 
een der vruchtbaarste pool
sche vertalers en dichters 
werd in het midden der 18.e 
eeuw te Krakau geboren, 
alwaar al zijne werken ge
drukt zijn. Hoogleeraar en 
bibliothecaris aan de hooge-
school dier stad zijnde, legde 
hij zich geheel op de schoone 
letteren toe. Deze geleerde 
overleed in 1819 te Kra
kau, ^ Hij heeft in zijn ge-, 
heel in het Poolsch vertaald: 
l,o: Den dood van ABEI, 
door GESSHER, 1787; — 

2.° De Lusiadtn van CA-
HOENS, 1790; —• 3.o de 
Werken van HESIODES , 1790 
in 8.vo — 4.o Ven Ilias; 
2 dl.n — 5,.° ff et verloren 
Paradijs van MltTON, 1791; 
— 6.° Hel wedergevonden 
Paradijs, van denzelfden; 
— 7.° de Werken vanOn-
DI0S, in ballingschap ge
schreven j 1802; — 8.° de 
Werken van QUINÏÜS CA-

 ! 

IABÉR , een deel; — 9.° 
de Klaagliederen' van JE-
REMIAS, 1803, in 4.*° — 
10.° De drs poëtica van ffo-
RAXIÜS, 1803, in 8.Y0 — 
11.° Be Odyssea, 2 dl.n 

— 12.o De strijd tusschon 
de kikvprschen enratten(Ba* 
tracomyoimachïe); <— 13.°-
Dé Landgedichten van "Vra-
GILIUS, 1813 in 8.v<> — 
14.o De JEneis; — 15.° 
De Sleutel der oude ffereld 
tot weiverstand, van HpME-
RÜS en QUINÏÜS CAIABER , 
1816, in 8.vo Men heeft 
nog van PRZTBrüSKI verschei
dene andere werken,.en een 
aantal kleine geschriften. 

* PSA WMAJJAZAR (GEOR&E (.*) ) , 
is de aangenomen naam, 
van eenen geleerde, wiens 
leven in twee déelen " ver
deeld was, die door het 
vreemde contrast; hetwelkë 
zij den lezer aanbieden , niet 

veria^dU w*rt5iikll P**""""**», zooals het in de vorige ui»ga< 
ben m ttZtt iehi°i^ vo^omt,'gebrekkig en onvolledig is, I"*-
»"« «qa netzelre geheel en al moeten versmelten. 
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aan den zelfden persoon schij
nen te hebben toebehoord. 
De eerste helft zijner loop
baan werd door de laagheid 
zijner handelingen onteerd, 
en hij wijdde het andere 
aan letterkundige werkzaam
heden toe. Zie hier wat hij 
zelf ons in de door hem na
gelatene werken mededeelt. 
Uit achting voor zijne bloed
verwanten heeft deze schrij
ver aan de nakomelingschap 
den naam zijner familie en 
de plaats zijner geboorte ge
heim gehouden, welke in 
de daad tot op den huldi
gen dag nog onbekend zijn 
gebleven. Hij werd in 1679 
in het zuiden van Frankrijk 
geboren, ontving eene uit
muntende opvoeding, en kroop 
achtereenvolgend in de ver-
achtelijkste betrekkingen rond. 
"Ü nam het masker der leu
gen en der huichelarij aan , 
om beurtelings, in verschil
lende streken van Europa;, 
oe rol van eenen jongen door 
aeszelfs protestantschen vader 
verdrukten Catholijk • die 
van eenen door zijne landde» 
nooten yervolgdenler.endie 
!fn eei>én tot de christelijke 
Godsdienst bekeerden Japon-
neestè spelen. Om deze on
beschofte leugens des te be-
t e r ingang te doen vinden , 
Ve/Zi°n PsAtMANAZAB een al-
phabet, een Woordenboek, 
eene nieuwe godsdienst, ge

wende zich met de door hem 
uitgevondene letters te schrij
ven en gaf te Londen eene 
Beschrijving van het eiland 
Formqsa in het licht, alwaar 
hij beweerde geboren te zijn'. 
Deze beschrijving, aan Welker 
echtheid niet getwijfeld werd, 
en • welke men als een gezag 
aanhaalde, had een aantal uit
gaven en werd in verscheidene 
talen vertolkt. De schrijver, 
het voorwerp een er bijna al-
gemeene achting geworden 
zijnde, ontving talrijke ge
schenken , en leefde eenen 
geruimen tijd van de vrucht 
zijner leugens. , Eenige gods
dienstige boeken, welke hij 
las toen hij reeds den ouder
dom van twee en dertig ja- , 
ren had bereikt, boezemden 
hem de overtuiging van de 
waarheid des Christendoms in, 
en deden in hem eene vurige 
godsvrucht ontstaan , die in 
hem het verlangen en "weldra 
den vasten wil deed geboren 
worden om aan zijne bekee-
ririg te werken. Hij deed 
dadelijk afstand van de wel
daden, waarvan hij misbruik 
had gemaakt, en , om zich 
in staat te stellen, van zij
nen eigen arbeid te kunnen 
leven, leerde hij het he-
breeuwsch, waarna hij den 
boekhandelaars bekendmaak
te , dat hij voor een billijk 
salaris al de boekwerken zoude 
vertalen, welke «ij verlangden, 

V 5 
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mits zij niets tegenstrijdig» 
met de Godsdienst en de 
goede zeden bevatteden. Hij 
zonderde zich vervolgens van 
de" vermaken en gezelschap
pen af en leefde in de een
zaamheid, zijnen tijd tusschen 
de werkzaamheden en het 
gebed verdeelende. De be-
roemde JOHNSON , die omtrent 
dezen tijd met hem verkeer
de, zegt dat hij nooit een 
zediger, zachtmoediger, een« 
voudiger . en uitmuntcndcr 
mensch gekend heeft. Nadat 
hij langen tijd tusschen de 
Catholijken en Anglikanen 
geweifeld had, verklaarde hij 
zich, na een geschrift van 
KARIL LESLET orver dit on
derwerp gelezen te hebben, 
ten voordeele der laatsten. 
PSAMUIUZAR werd een der 
voornaamste medewerkersvan 
de Mietoire etc. (Mgemcene 
Geschiedenis), in Engeland 
in het licht gegeven in 58 
dl.» in 8.vo » een wanstallig 
werk, zegt de abt DE FEUEII , 
in het artikel, hetwelk wij 
door het onderhavige vervan
gen , hetwelk niet dan in eene
eeuw van beuzelachtigheid en 
onverschilligheid voor allerlei 
waarheden een gunstig ont
haal kon genieten (Zie het 
"Jvurni Hst, et Uu. (*), 15 

Januari] 1781 blz. 9). PsAt-
MANAZAR overleed in 1763 te 
Londen, in den ouderdom 
van 83 jaren, terwijl hij al 
hetgene'wat hij bezat aan eene 
dame had vermaakt, SARAH 
REWAtUNG genaamd, welke 
hij in zijn testament zijne 
vriendin noemt. Zijne gedenkt 
schriften, welke hij in den 
ouderdom van 73 jarenhad 
zamengesteld , om na zijnen 
dood in het licht te worden 
gegeven, zijn zulks door haat 
onder dezen titel gedaan: 
gedenkschriften van * * * 
algemeen fakend onder den 
naam van GEORGE £SAL* 
MANA2AR, in het Engelsen, 
Londen, 1764, in 8.v° met 
het portret van de schrijfster 
vrij slecht gegraveerd. Z|n e 

Verhandeling getiteld: Be
schrijving van het eiland 
Formojsa, in d%ie enz. vol" 
gom de Gedenkschriften vart 
GEORGE PSJLMMAZ/*™: 
mengesteld verscheen in 170* 
in 4.*° in het Engelse» ™ 
het licht, en had vervolgens 
drie uitgaven in het Fraüsch 
1705, 1708 en 1712 alle in 
12>° formaat. Hij »»d ooK 

tot eene aardrijkskundige ver
handeling, welke in het UoW 

• verscheen onder den titel va» 
Complete system of geogra-

(*) Het is billijk alhier aan te merken dat PSAMANAÜÜA* »«' r d a stemde aan deze onderneming mede te werken, dan op v0(ZZeitelA 
dat het werk in eenen geheel anderen geest zoude zamenr.É men worden, dan dien, welke in.de eerste deefen doorstraalde en a»»» 
de heilige schriften tot grondslag derzelve »ot»de nemen. 

http://in.de
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phy in* 1747, het artikel 
Formosa geleverd, enkel en 
alleen om de gelegenheid te 
hebben de waarheid te her
stellen met betrekking tot het-
gene, wat dit eiland betrof. 
Het is dus te verwonderen, 
dat schrijvers, zelfs in onze 
dagen, pngetwijfeld met de 
door ons aangeroerde Be
schrijving onbekend, dezelve 
als een gezag hebben aange
haald en er breedvoerige uit
treksels van geleverd hebben. 
'(Zie G, BoüCRER DE LA 
BICBARDERÏE , Mgemeene 
Bibliotheek der reisiögten, 
1808 hi 8.vo deel 5 bldz. 
289). De deelen der Al-
gemeene Geschiedenis, waar
aan PSAEMANAZAR de schrij-
ver is zijn : l.o Geschiedenis 
der "Joden van ABRAHAM 
tot op de-Babylonische ge
vangenschap,— 2.o Ge
schiedenis der Celten en der 
Scythen, — 3.<> Oude Ge
schiedenis van, Griekenland, 
gedurende de fabelachtige of 
geschiedkundige tijden; — 
*«° Vervolg van de Jood-
sche Geschiedenis van af hun-
»e terugkomst uit de Baby 
wniscfie gevangenis, tot op 
de verwoesting van den tem-
pel van Jerumlem door Tl-
Tüs, _ 5 j 0 Geschiedenis 
®er oude rijken van Nicea 
e» Trébiaonde; — 6.« Oude 
Geschiedenis van Spanje, 
*"* 7.° die der Galliërs, 
*"* 8,o der Germanen. En 

in de twoéde uitgave: —%o 
Vervolg van de Geschiede
nisvan Thebe en van die van 
Korinthë, — 10.» De T'e-
rugiogt der Tien Duizend; 
— 11.° Het vervolg van de 
Geschiedenis der Joden, tot 
op het tijdstip, waarin de 
schrijver leefde. 

PSAMMÊNÏTÜS, de laatste ko
ning van Egypte uit het ge
slacht der Sceiten, 26.e der 
koninklijke stammen, welke 
dit land bestuurden. PSAM-
MÉNITÜS besteeg, naar men 
zegt, den troon na , AMASIS , 
zijnen vader, in het jaar 526 
vóór J . C. CAMBTSES verklaar
de hem den oorlog en viel hem 
voor Pélusium&m; dreef zijn 
leger op de vlugt, en maakte 
zich van de stad meester. De 
overwinnaar maakte van het 

: bijgeloof der Egyptenaren 
gebruik door aan het hoofd 
van zijn leger de dieren te 
plaatsen, welke dit volk als 
hare goden eerde,' hetwelk 
de Egyptenaren belette zich 
zoodanig te verdedigen, als 
zij anders zouden hebben kun
nen doen. De koning van 
Egypte werd, na zijnen oud
sten zoon te hebben zien 
wurgen en zijne- dochters als 
slavinnen behandelen,' naar 
Susa gezonden. Hij stierf, 
op bevel van CAMBYSIS ver
geven, die hem beschul
digde, dat bij de Egyptenaren 
had willen oprugen, PSAM-
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arótriTus is deeenigederoudé 
koningen van Egypte over 
welke de ongewijde geschie
denis ons iets steJIigs mede
deelt. Alles wat in HERO-
DOTÜS voorafgaat is met fa
bels doormengd. Men be
weert zelfs dat de AMASIS, 
welken men hem tot vader 
geeft, de Assyrische koning 
NABUCHODONOSOR is (Zie dit 
artikel). Na PSAMMÉNITÜS is 
Egypte aan de Perzische ko
ningen gebleven tot AIEX-
ANDER den Groote. 

PSAMM&TICHÜS, koningvan 
Egypte, te Jaïs, hoofdstad 
van Neder*Egypte geboren, 
was de zoon van BOCCBORIS , 
die door SABACOS , koning van 
Ethiopië, toen deze zich 
van Egypte meester maakte, 
gedood werd. Egypte telde 
toenmaals twaalf koningen 
(het jaar 667 vóór J . C.) 
PSAMMÉTICHÜS opende zijne 
staten voor de Grieken, die 
hem hielpen over zijne mede
dingers te zegevieren, en hij 
Weef de eenige oppervorst 
van Egypte. Al hetgene wat 
men daarvan verhaald heeft 
behoort tot de fabelachtige 
tijden, alsook de geschiede
nis van SABACOS, door wien 
men hem doet dooden; Zie 
SABACOS. 

PSAPHO , een Libyër ver
zamelde, om zich als een 
God te doen kennen, een 

aantal vogels. Hg leerde hu» 
daze woorden herhalen: PSA-
PBO is een groote god. Toen 
hij dezelve genoeg pnderrigt 
achtte, liet hij dezelve op 
de bergen los, waarop zij 
dezelfde woorden deden weer
galmen. De inwoners van 
Lybië, door dit zoogenaamde 
wonder getroffen, beschouw-

' den SAPHO als een god en 
bewezen hem goddelijke êer.f 

PSEAÜME (NICOUAS) , in het 
Latijn PSAMIEÜS, zoon van ee* 
nen eenvoudige» landman van 
Chaumontsur Aire} een dorp-
je in het diocees van Fer-
dun, had zijne opvoeding aan 
een zijner Ooms, den abt van 
Saint Paul van Ferdun, te 
danken, die zich van deze 
taak zorgvuldig kweet, en hem 
in 1538 zijne abdij overgaf. 
Hij werd Premonstratenser-
monnik in 1540, en het 
daaropvolgende jaar, werd 
hij tot doctor dër Sorhoqne. 
bevorderd. Hij werd in 1548 
met het bisdom Van Ferdm 
begunstigd, door den vrij wil
ligen "afstand deszelven van 
den kardinaal JOANKES van 
Lotharingen. Hij woonde m 
deze hoedanigheid het conci
lie van Trente bij , waarift 
hij zich door zijne welspre
kendheid onderscheidde, Me» 
heeft van hem: i . ° een Dag
verhaal van hetgene er in 
het concilie van Trente,}* 
behandeld; een belangrijk 
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werk, he,twelk door pater 
HDGO een premonstratenser 
• monnik in deszelfs verza
meling getiteld. Sacrce an-
' iiquitatis Monumenta in het 
licht is gegeven. -** 2.° een 
geschrift getiteld: Préser-
vatif etc. (Be&oedmiddel te
gen de verandering van 
godsdienst) Verdun 1563, 
in 8/vo een werk, hetwelk 
der Kerk eenige harer kin
deren deed behouden, die 
op het punt stonden zich van 
haar af te scheiden. PSEAÜ-
ME overleed den 10 Au
gustus 1575, in ïijne bis
schoppelijke stad, door zijne 
gemeentenaren algemeen be
treurd, 

PsEUtfS (MiCHAëi.), een 
Grieksch schrijver, onder de 
regering van keizer KON-
STANÏIJN DÜCAS, die.hemtót 
onderwijzer van zijnen zoon 
MlCHAëL PIRAPIKACEOS aan
stelde , Het eenige werken 
na-' 1.° De quatuor mathe~ 
naticis, Bazel, 1556 in 
8.VO _ 2>0 De lapidum 
wtutibus, Grieksch en La-
tpsch met de aanteekenin-
|?n> van PHILIPPOS JACOBÜS 
MAUSSAC en van JOAMES 
«TEPHANDS BERNARD ; (van 
«en̂  eerste Toulouse, 1615, 
in 8.vo> e n va i ) fon l w e e ( j e f 

*eyaen, 1745 in g.vo) __ 
*'° De operatione dcemonun, 
Jmeksch en Latijn, Parijs, 
1623 in 8.vo jCid 1688, 

in 12.«»o en in de Bibliotheek 
der Kerkvaders, Deze ver
handeling is in het Fransch 
vertaald, door GAÜIMIN. —. 
4,a De victus ratione libri 
duo, Bazel, 1529 ïn 8.*>' 
door GEORGE VAUA vertaald. 
— 5,° Synopsis legum ver-
sibus grcecis edita, cum 
latina ' interpret'atione FR, 
BOSQXTETI, Parijs, 1632 in 
8.vo, PSEUÜS werd in de on
genade betrokken van Ml-
CHAël PIRAPINACEÜS , die in 
1078 door NIÜEPHÓRÜS BÖÏO-
NIAXUS onttroond werd, Men 
beroofde hem tan zijne goe
deren , en verbande hem in 
een klooster, waarin hij nog 
in hetzelfde jaar overleed. 

PXOLÉSIÉÜS LAGBS of So-
TER,. koning van Egypte, 
Was de stichter van het Ma
cedonische stamhuis, hetwelk 
de door CAMBTSES vernietig
de Egyptische monarchie her
stelde. (Zie PSAMMENITÜS.) Hij 
werd in Eordoe, eene pro
vincie van Mygdonie in het 
jaar 360 vóór J . C. gebo
ren en was de zoon van AR* 
SÏNOÉ, eene bijzit van PHI-

•WPPÜS van Macedonië, Deze 
vorst* huwde haar, zoodra 
zij zwanger was aan LAGÜS, 
eenen 'man van lage afkomst, 
uit', die naderhand een der 
lijfwachten van AIEXANDER 
den Groote werd. PÏOLÉ-
MEDS aan het hof van dezen 
overwinnaar opgevoed, werd 
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een zijner vertrouwdste gun
stelingen, én had een groot 

• deel aan zijne overwinningen. 
Na den dood van AÜEXAN-
DER, en hij de verdeeling, 
welke in het jaar 325 vóór 
J , C. van zijne staten plaats 
had, viel JSgypte aan PlO-
liaiEOS ten deel. Ofschoon 
hij nog dadelijk den titel 
van koning niet aannam , is 
bet nogtans van dit tijdstip 
af dat men de jaren van het 
rgk der nieuwe koningen 
\m$gypte, bijgenaamd Zat» 

tjiden, moet rekenen. De 
eerste zorg van PIOXJMEÜS 
was, om van de onlusten 
van Gyrenaïca in Libye par
tij te trekken, om" èr.zich 
van meester te maken. VER-
DICAS, regent van het Mace
donische rijk , maakte zich 
gereed , om tegen hem op 
te trekken, maar de roem, 
welken PxoiiMÉüS zich door 
zijne zachtmoedigheid, zijne 
regtvaardigheid, zijne wijs
heid en zijne gematigdheid 
verworven had deed hem, 
veel volk voor zijne partij 
winnen. PEBÖICAS werd over
wonnen, en door zijn eigen 
leger vermoord, hetwelk de 
regering van het rijk aan 
zijnen., mededinger opdroeg. 
PxoiiMÉüs weigerde dezen 
titel, welken hij voor zijne 
belangeq meer gevaarlijk dan 
wel nuttig oordeelde. Om 
zich het bezit van Egypte, 
door de verovering der na

burige provinciën te'verze
keren , maakte hij zich door 
behulp zijner veldoversten 
meester van Ccelesyrie en 
van Phénicie, begaf zich 
naar Judea, nam Jeruza
lem in , en voerde meer dan 
100,000 gevangenen naar 
Egypte'., uit welk getal hij 

'er 30,000 uitkoos, waaraan 
hij de bewaking' der gewig-
tigste plaatsen zijner staten 
opdroeg, flij noodigde ook 
de Joden uit, zich in Jlev 
andrië te komen vestigen, 

••• ten einde hetzelve geheel en 
al bevolkt werde, en hij 
stond hüft het burgerregt toe. 
PlotËMEüs ging vervolgens 
naar het eiland Cyprus 
over en maakte zich meester 
Tan hetzelve. Van daar ging 
hij naar Ga&a het beleg op
slaan, hetwelk door DfiMrê-
xains verdedigd werd, «P 
wien hij eene roemrijke over
winning behaalde, De over
winnaar stond den overwon
nene niet slechts het verlof 
toe, zijne dooden te begraven, 
maar hij hield, nitemand ge
vangen, en zond al zjjne krijgs-
toerustingen zonder losprgs 
terug. Deze. overwinning stelde 
PxoiiMEüs in het bezit van 
PAènicië en van Syrt'è, Ty~ 
rits en Sydon traden on
der zijne gehoorzaamheid 
terug. Intusschen wierf DE-
WréiRius nieuwe troepen aan 
en, in overeenstemming mf* 
«ijncn vader ANXIGONES, voerde 
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hij den oorlog in Egypte, 
hetwelk hij genoodzaakt werd 
te verlaten. Wanhopig dat 
hij zijnen slag gemist had , 
ging hij Rhodus belegeren , 
hetwelk PTOHÉMEUS te hulp 
snelde. De Rhodianen , van 
dankbaarheid doordrongen, 
gaven hunnen bevrijder den 

* bijnaam van SOTÊR oïMedder, 
Na verscheidene andere door 
DEÏIÉTRIDS aangewende po
gingen, bleef PioiiliEüS onge
stoord de bezitter vaneen aan
tal staten, en benoemde PïO-
KÉMEUS PBÜADELPHOS , dien 
hij zelf op den troon plaatste, 
tot zijnen opvolger. Hij over
leed eenigen tijd daarna, in 
het jaar 285 vóór J. C, in 
den ouderdom van 75 jaren, 
n? 40 jaren geregeerd te 
hebben. Deze koning had. te 
Mexandrië eene academie ge
sticht, het Muséum genaamd, 
het voorbeeld of de toeval" 
1'ge oorzaak der academiën , 
welke zich achtereenvolgend 
•"> verschillende landen ge
vormd hebben, en waarme4e 
•Europa tegen woordigals ware 
tal bedekt is, in den staat 
Va" herval, waarin de weten
schappen z i c n tnans bevinden, 
ZlJn het even zoovele schuil
plaatsen van onwetendheid en 
geheld, welke enkel tot de 
ondermijning der gezonde 
denkbeelden strekten. Qn-
d e r de regering van dezen 
vorst werd de beroemde vuur-

, loreD» van het eiland Pha- « 

ros, welke men ónder de 
zeven wonderen der wereld 
telt, opgerigt. Deze toren 
was van wit marmer, of, vol
gens PMNHJS , van witte stee-
nen,.en men onderhield op 
denzelven. aanhoudend een 
vuur om den matrozen tot 
gids te verstrekken, 

PlOtÉMEÜS I I of PHHADEt-
PHDS , zoon van den voor
gaande , op het eiland Cos, 
in het jaar 309 vóór J . C. 
geboren , volgde in het jaar 
285 vóór «T. C. zijnen vader 
op, die hem reeds bij zijn le
ven aan het rijksbestuur ver
bonden had. Hij werd bij
genaamd , PHIUDEUPHÜS , (6e-
minnaar zijner broeders), 

"uit eene tegenstrijdige spreek
wijze of tegen dei waarheid, 
naar dien hij twee hunner 
had doen sterven. PXOIJJ-
MEUS "zocht de vriendschap 
der Romeinen te winnen, die 
hem afgevaardigden zonden, 
ten einde een bondgenoot
schap met hem te sluiten. 
Hij vereerde eiken afgevaar
digde meteene gouden kroon, 
en zij versierden er zijne stand
beelden mede. PHitADEtPïïos, 
door deze edelmoedige wel
levenheid gevleid, gaf bun 
nuprachtigegeschenken, wel
ke zij bij hunne terugkomst 
in Êome in de openbare 
schatkist legden. Intusschen 
stonden er in Egypte ver
scheidene muitelingen op» MA-
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* GES, zijn halve broeder, smeed
de eene zamenzwering tegen 
hem, maar dezelve werd wel
dra door den dood des schul
digen uitgedoofd. Vier dui
zend Galliërs hadden het op 
de overwinning van Egypte 
gemunt. PxoiiMEUS wist de 
zamengezworenen op een ei
land van den Nijl te lok
ken, Waarop deze barbaren 
van allé kanten ingesloten 
door hunne eigene woede of 
door den honger omkwamen. 
Na deze voorbijgaande be
roeringen , de rust hersteld 
zijnde, was hij werkzaam 
om in zijn koningrijk den 
zeehandel te lokken. Met 
dit oogmerk bouwde hij, op 
de Westelijke kust der Moode-
Zee eene stad, aan welke hij 
den naam zijner moeder Z?é-
rénice gaf; maar daar deze 
haven niet gemakkelijk was, 
bediende men zich van die 
van Myos-Bormos, die er 
niet ver van verwijderd was. 
Daar was het dat de rijk
dommen van Jrabi'ê, Indïè, 
Per%ië. en Ethiopië aan
landden, en, om de over
brenging der koopwaren ge
makkelijk te maken legde 
men een kanaal aan, vanaf 
den JNyl, waaruit het zijn 
water ontving tot aan de 
haven van Myos-Bormos, 
PTOÜMEÜS liet twee vloten 
uitrusten, de eene in de 
Roode en de andere in de 
Middéllandsche'Zee> en door 

dit middel, verzekerde hij 
zich den geheelen handel, 
zoowel in het Oosten als in 
het Westen. ANTIOCHOS THÈ-
os , of de God, koning van 
Syrië, trok tegen PIQLÉ-
MEUS te velde,'met al de 
Babylonische en Oostersche 
krijgsmagten, maar de in 
zijn land ontstane onlusten, 
noodzaakten hem den vrede 
te sluiten. De vredesvoor-
waarden waren de volgen
den, dat de Syrische koning 
LAODICEA zijne vrouw en zijne 
zuster zou verstooten; dat 
hij met BERENICE dochter 
van PioiiMEüs zoude huwen, 
en dat hij door zijne eerste 
kinderen te onterven, de 
kroon aan diegenen zoude 
verzekeren, welke uit dit hu
welijk zouden geboren wor
den, Barbaarsche, met de 
natuur strijdige voorwaarden, 
welke, even zoowel als de 
moord aan zijne broeders 
gepleegd, te kennen geven, dat 
PTÓLÊMEÜS, ofschoon eenbè-
minnaar der wetenschappen 
daarom niet regtvaardiger 
noch menschelijker was. Het 
bondgenootschap der beide 
koningen werd op deze voor
waarden gesloten, en PïO* 
iiMEüs, ondanks zijnen hoo-
gen ouderdom en zijne ge
breken, geleidde zelf de prin
ses tot Séleucie, eene zee
haven aan den mond van de 
Oronte," eene rivier van 
Syrië, alwaar .AKÏIOCHÜS 
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haar kwam afhalen, Gedu
rende het verblijf van PTO-
LÈMEUS in Syrië, werd hij 
van bewondering voor een 
beeld van DIANA getroffen, 
en verkreeg hetzelve "ran 
ANTIOCHÜS ; maar naauwe-
lijJss was dit beeld naar Jle'x-
undri'è overgebragt, of AR-
SINOE, de vrouw van PTOLE-
MEÜS werd ziek, Deze koningin 
meende in een en droom DIANA 
zelve te zien, die zich be
klaagde uit haren tempel te 
zijn opgeligt. Wat er ook 
van deze droom zij , het is 
door éene menigte voorbeel
den bewezen, dat God de 
schending van tempels, al zijn 
het zelfs heidensche,, ver
foeit, welke door diegenen 
bedreven worden, die geene 
andere eerdienst hebben, om
dat het eene der Godsdienst 
in het algemeen aangedane 
beleediging is, en het uit
werksel der goddeloosheid is 
overal verfoeijelijk, (zieBitEN-
Ws). » Ikf heb , zegt een 
schrijver dezer eeuw, Chris
tenen gezien, die zich over 
deze opmerkingen ergerden ; 
«wn alsof God, zeiden zij, 
ziek de afgoden en de bij-
geloovigkeden des heiden' 
doms aantrekken zou; maar 
«3 stelt nog minder belang 
m eene volslagene goddelóos-
l!eid, zoowel de noodlottig-
®te als de strafwaardigste al
ter misdaden. Afgodsbeelden 

XX, DEEI,, 

verbrijzelen, om op hunne 
puinhoopen tempels aan den 
waren God op te rigten , is 
eene der heiligste verrigtin-
gen: maar de valsche Gods-
vereeringen aanranden, omdat 
men er geene enkele wil heb
ben , dit is de verachtelijkste 
geestgesteldheid. Ook zijn alle 
geschiedenissen met gebeur
tenissen vervuld , welke de 
goddeloosheid kastijden , wat 
er ook het voorwerp van zij. 
Zie de verhandeling;, Sacri-
légiorum vindictis et poe' 
nes, ex Ghristianis et gen-
tilibus historiois colleatus, 
hetwelk tot tegenhanger van 
die van SPEOIAN, kan die
nen." Daar de koning de 
onrustige geest der koningin 
wilde genezen, zond hij het. 
beeld naar Syrië terug. De 
dood dezer vorstin, welke 
kort daarop plaats had , dom
pelde PTOLEMEUS in rouw, 
deze vorst had baar stand-
vastiglijk bemind.. Hij gaf 
haren naam aan verscheidene 
steden, Welke hij liet bou
wen, en bragt haar, na ha
ren dood , al de eerbewijzin-

. gen toe, welke hij konde 
uitdenken. Hij had onder an
deren het plan gevormd om 
ter harer nagedachtenis eenen 
tempel op te rigten , waar
van het gewelf inwendig met 
zeilsteen belegd moest wor
den , ten einde het beeld van 
AUSINOÉ, >« de lucht zwe-
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'vende te houden; maar de 
dood van DINOCBATES, een' 
beroemd bouwkundige, die de 
leekening van dszen tempel 
vervaardigd had, belette de 
uitvoering van dit belagche-
lijke en dwaze ontwerp. Pio-
lEMEtJS PHII.ADEI.PH os , over
leefde ARSIITOJÈ niet lang, hij 
overleed in het 64.e jaar zijns 
ouderdomsden het jaar 246 
vóór J. C. Deze vorst ver
rijkte de bibliotheek van Mex~ 
atidrië, met de zeldzaamste 
en voortreffelijkste boeken, 
•welke hij in al de deelender 
bekende wereld slechts kon 
vinden. Toen hij overleed, was 
dezelve uit 200,000 boekdee-
len zamengesteld, en zijne 
opvolgers vermeerderden de
zelve tot het getal van 700,000 
(zie DEMETRIDS PHAI,ERHJS). 
» Men moet echter niet ge-
looven," zegt een hedeu-
daagsch schrijver, » dat de
ze beroemde bibliotheek die 
van den keizer te Reenen, 
en van den koningvan Frank
rijk overtrof, welke slechts, 
uit 300,000 boekdeelen be
staan , noch" zelfs de meeste 
onzer eenigzins aanzienlijke 
bibliotheken. Deze boekdee-
Jen waren rollen •, welke zeer 
Weinig bevatteden. Een werk 
in 50 'boeken verdeeld , be
stond uit even zoo vele rol
len, en deze boeken, voor 
zoo verre men weet, waren 
nooit van eenen zeergrooten 
omvang, men kan er hon- '• 

O. 

derd en zelfs meer in een 
van onze in folio!'s overbren
gen. Men moet daarbij nog 
in aanmerking nemen, dat 
al deze boeken niet de hand 
geschreven waren , en alzoo 
in dezelfde ruimte niet zoo 

1 veel konden vereenigen als 
gedrukte boeken, en einde
lijk dat zij slechts van eene 
zijde beschreven waren, zoo 
als nog tegenwoordig .de Si-
nesche boeken; daarom is 
het dat de heilige JOANNBS, 
over dat hetwelk scriptus in-
tus et foris was, als overeen 
buitengewoon boek spreekt." 
Men weet dat het PTOIESÏETJS 
PflH.ADEr.pHuS is, die de ge
wijde boeken der Joden, in 
het Griekseh heeft doen ver
talen , en dit is zonder twij
fel de wijste ennuttigsteder 
verrigtingen, welke onder ïö-
ne regering heeft plaats ge-, 
had. Zie ARISTEPS , EtEAZAR. > 
MASCLEF. ' , 

PTOLEMEÜS III of E?BR-. 
GÉXES, de Weldadige, «oon 
en opvolger van den voor
gaande, beklom in het jaar 
246 vóór J . C. den troon. 
Hij ondernam het den dood 
van BERENICE , zijne zuster, 
die aan ANTIOCHUS den God 
uitgehuwd was, te wreken. 
Hg maakte zich van Syrië 
en Cilicïè meester , trok door 
den Muphraat en onderwierp 
alles tot aan de Tiger. Hij 
stond op het punt andere 

http://Phii.adei.ph
http://PflH.ADEr.pHuS
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overwinningen te behalen, 
toen een opstand hem nood
zaakte naar zijne staten terug 
te keeren. De «overwinnaar 
bragt ongehoorde rijkdom
men en meer dan 2500 stand-J 
beelden mede, waarvan het 
grootste gedeelte uit de Egyp
tische tempels was opgeligt, 
toen CAMBV/SES dat land over
wonnen had. De Egypte-
naren, verblijd dat zij hun
ne, zoo langen tijd bij eene 
vreemde natie gevangen ge-
houdene, goden terug zagen , 
gaven hem uit erkentenis 
den haam van EVERGETES , dat 
is te zeggen PVeldadige, 
Hij had vervolgens een ge
schil met de Joden. Het 
einde der regering van Pxo-
WMEüs levert weinig merk
waardigs op. De vorst hield 
z'oh, terwijl hij van de zach-
te rost des vredes gebruik 
maakte, bezig met de we
tenschappen te doen bloeijen 
en de beroemde bibliotheek 
ân dlexandri'è te vermeer

deren. Hij overleed in-het 
JW 221 vóór J. C. na 
e?ne regering van 27 jaren. 
Z)e Osus II. 

PTOLEMEOS IV of PHILO-
*f?0K». koning van Egypte, 
aJdus uit bespotting genaamd," 
naardien hij beschuldigd werd, 
"OtEïHEus EVEUGEXDS, zijnen 
Tader, wien hij in het jaar 
4 2 1 vóór J. C. opvolgde, 

. • • W 

vergeven te hebben , was een 
gedrogt van wreedheid* Hij 
ontdeed zich van zijne, moe
der, van zijnen broeder, 
van zijne zuster en van zijne 
vrouw. Aan de dierlijkste 
hartstogten overgegeven ,"za-
<ten de buitensporigheid en 
losbandigheid met hem op 
den troon , waardoor hij, den 
welverdienden bijnaam van 
TRÏFHON verkreeg. Nadat 
ANXIOCHÜS de Grobte, ko
ning van Syrië, hem den 
oorlog had verklaard, trok 
PTOLEMEÜS aan het hoofd 
van een magtig legör legen 
zijnen aanrander te velde, 
en sloeg in de vlakten van 
JRapkia zijne legerplaats op. 
Daar THEODOTUS, officier van 
den Syrischen vorst, den 
oorlog door een stoutmoedig 
waagstuk wilde eindigen, 
drong hij in de legerplaats 
der Égyptenaren door, trad 
in de tent van PTOI-EMEUS 
en doodde zijnen lijfarts, 
dien. 'hij voor dezen vorst 
aanzag. Deze stoutmoedig
heid bespoedigde den veld
slag. AtmocHUS werd over
wonnen en verkreeg den 
vrede, maar zijne nederlaag 
deed Ccelesyrië en Pales
tina onder het beheer van 
PïOtEMEüS terugkeeren. De 
overwinnaar trok vervolgens 
door al de door zijne wa
pens overwonnene gewesten. 
Hij kwam in Jeruzalem, en 
2 . • 
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begaf zich in den tempel; 
maar daar hij , ondanks de te
genkanting der Joden, in het 
heiligdom wilde treden, werd 
hij door de hand 'Gods terug 
gehouden. In Egypte terug
gekeerd, wilde hij zich over 
dezen hoon wreken. Hij be
val dat men een aantal Joden 
in de renplaats der olifanten 
zoude blootleggen, om hen 
onder het getrap dezer die
ren te doen verpletteren, die 
nogtans hunne woede jegens, 
de toeschouwers wendden. 
Dit wonder bragt de woede 
van PiotEMEUS tot bedaren, 
en van dien tijd af overlaadde 
hij de Joodsche natie met 
weldaden. Hij deed vervol
gens zijne grootheid , jegens 
de door eene verschrikkelijke 
aardbeving van alles beroofde 
Rhbdianen uitblinken. De 
laatste jaren zijner regering 
werden door een gezantschap 
tan de Alheners, en door 
de hernieuwing van het ver
bond met de Romeinen ge
kenmerkt. Hij overleed in 
het jaar 204 vóór J , C., door 
buitensporigheden uitgeput 
en met verwenschingen over
laden, na eene ongebondene 
en wreede 17 jarige regering. 
De vrouwen voerden gedu
rende deze geheele regerin» 
den schepter, maar de staat 
werd daardoor niet met meer 
zachtheid bestuurd. 

PlOIEMEDS V of EWPHANES, 

besteeg in den ouderdom van 
4 jaren, na den dood van 
zijnen vader PTOIEMEOS PHI-
LOPATOR, den troon van E gijp* 
te, in het jaar 204 vóór J. 
C. Hij was gedurende zijne 
minderjarigheid in gevaar 
van door diegenen welke 
de zorg over zijne voogdij
schap hadden, om liet leven 
gebragt te; worden, en had 
zijne kroon aan de getrouw
heid zijner onderdanen en 
aan de bescherming der Ro
meinen te danken, want daar 
ANTIOCHÜS de Grooie van de 
zwakheid zijns ouderdoms ge
bruik wilde maken, om zich 
van zijne staten te verzeke
ren, overweldigde hij Sy-: 
rië en Palestina, welke ge
westen door de veldoverslen 
van' PTOLEÏIKÜS kort daarna 
weder heroverdwerden. Maar 
nadat de koning van Syrië 
in het volgende jaar het le
ger der Egyptenaren ver
slagen had , overwon hij op 
nieuw Coelesyrie en Pales
tina, En terwijl de Joden 
zich haastten, hem de sleutels 
hunner steden aan te bieden, 
hielpen zij hem daarenboven 
nog de Egyptische bezettin
gen verdrijven. Zij hleTe? 
hem getrouw, tot dat zij 
onder de gehoorzaamheid van 
den Egyptischen koning te
rugkeerden , door het huwe
lijk van dezen vorst met UE-

, OPATRA, dochtervan AsW°-
fCHDs, welke laatste de betwiste. 
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steden tot huwelijksgift der 
vorstin afstond. Nadat Pxp-
lEMEtjs meerderjarig was ver
klaard , werd hij op eene luis
terrijke wijze op den troon ver
heven , en met den bijnaam 
van EPIPHANES , dat is door
luchtige, begroet, welken bij
naam hij nogtans „niet lang 
verdiende. Zoodra hij mees* 
ter was, gaf hij zich aan de 
schandelijkste ongeregeldhe
den' over. Bij bedorven ko
ningen- behooren ministers, 
welke hun gelijken. Auis-
TOMËNES , zijn voogd , zijn 
raadgever, zijn steun , een 
man die eenenverlichten geest 
en eene edele ziel bezat, werd 
op zijn bevel vergeven. Egyp
te was niet anders meer dan 
een chaos» De wreede in-
bom des konings bragt ver
scheidene steden in opstand. 
•Lycopolis borst. het eerste 
u u en was genoodzaakt zich 
°yer te geven. PTOLEMEUS 
belastte POLYCRATES , eersten 
"ninister en groot veldheer, 
j* e andere oproerlingen te 
beteugelen, en deze held had 
«en weldra tot hunnen pligt 
terug gebragt. Vier der voor
naamste zamengezworenen, 
werden belast .om naar Alex-' 
andrië hunnen eed van ge
trouwheid te gaan hernieu-
Wen« De koning had beloofd 
nun te vergeven, maar naau-
f \..s W a r e n zij aangekomen, 

of "Ï Het hen naakt voor 
'• . 'W 
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zijnen zegewagenspannen, en, 
na hen door de geheele stad 
geleid hebben, liet hij hen 
ter strafplaats voeren. Dit 
gedrogt overleefde deze bar-
baarschheid niet lang. Daar 
hij voornemens was den Sy-
rischën koning den oorlog 
aan te doen, vraagde men 
hem, waar hij het tot dezeri 
togt noodige geld zoude be
komen? Hij antwoordde dat, 
zijne vrienden zijn geld wa
ren. De. voornaamsten van 
het hof maakten uit dit ant
woord de gevolgtrekking op, 
dat de koning het op hunne 
goederen en zelfs op hunne 
personen gemunt had, en zij 
deden hem. in het jaar 180 
vóór J. G. in het 28'e jaa.rs. 
zijns ouderdoms en het 24.e 

zijner regering, vergeven. 

- PTOIEMEUS VI of PHILO-
METOR , aldus bespottender-
wijze genaamd, wijl hij CtEO-
PATRA, zijne moeder, verfoei
de, besteeg den Egyptische» 
troon , na den, dood van Pxo-
LEMEUS EPIPHANES , zijnen va
der , in höt jaar 180 vóór 
J. C. Het is onder de re
gering van dezen vorst, dat 
door ONUS I I I , in het land
schap ffeliopolis, de tem
pel , bijgenaamd Onion, werd 
gebouwd (Zie ONIAS III). 
PÏOLEMEUS overleed in. de 
handen der geneesheeren, 
die , terwijl zij hem' van 

8 . . -• ' . ' •' 
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eene wonde, welke hij aan 
het hoofd, in eenen veldslag 
tegen AMXANDBR BAI.A , ko
ning Tan Syrië, had beko
men , wilden genezen, bij hem 
de bewerking der hersenbo-
ring (trepanering) wilden 
uitoefenen. Hij was in dit 
gevecht overwinnaar, doch 
de overwinning kwam hem 
duur te staan. Men stelt 
zijnen dood in het jaar 
146 vóór J . C. 

BTOUKEUS ParscoK, of de 
Zwaarlijvige, had eerst 
eenigén tijd met zijnen broe
der PmtoaiElOR geregeerd. 
Hij maakte zich na zijnen 
dood, in het jaar 146 vóór 
J . C. meester van den troon 
van Ugypte ten nadeele van 
de weduwe en van den zoon 
zijns broeders. Deze, door 
een klein leger, uit Joden be
staande, ondersteund, trok
ken naar Mexandrië om den 
overweldiger de kroon te be«? 
twisten, maar een Romeinsch 
afgezant, die zich te Jlexan-
drie bevond, bragt de zaken 

, tot een vergelijk. Men kwam 
overeen dat PHTSCOKT met 
CMOPATRA , de weduwe zijns 
broeders, zoude huwen, wier 
zoon tot erfgenaam der kroon 
zou worden verklaard, en 
dat Pjarscoiï zijn geheele le
ven dezelve zoude behou
den. Nadat hun huwelijk 
gesloten was, werd PHYSCON 
als koning erkend, en op 

den dag zelf der bruiloft 
doodde hij den jongen prins 
in de armen zijner moeder, 
2ijne misdaden en zijne wreed
heden verwekten eene alge-
roeene verontwaardiging. Men 
smeedde eene zamenzswering 
tegen hem, en hij zoo zonder 
de vaorzigtigheid van HBXÉ-
RAS , zijnen eersten minister 
onttroond zijn geworden. Ein
delijk was zijne dwingelandij 
tot zulk eene hoogte gestegen 
dat de inwoners van Jlex-
andriê naar vreemde landen 
vlugtten, en de stad bijna 
als eene woestijn nalieten. 
Om deze stad weder te bevol
ken moest hij aan degenen die 
er zich vestigen wilden, groote 
voörregten beloven, niaar 
weinige lieden hadden hier. 
moeds genoeg toe. Onder 
de vlugtelingen van Mexan-
drie, telde men vele taal
kundigen , , wijsgeeren , ster
rekondigen , geneesheeren , 
toonkundigen en andere kun
stenaars , welke den smaak 
voor de wetenschappen en 
schoone kunsten zelfs lot io 
klein Jzië en de naburige ei
landen overbragten, De nieU; 
we inwoners van Jlexandne 
verbrijzelden er zijne stand
beelden. PTOïiMEDS die zich 
verbeeldde dat CrioPAïBA, 
welke hij verstooten had, de 
bewerkster dezer ongeregeld
heden was, liet MEMPIIITIS, 
haren en zijnen zoon, eenen 
jongen prins van groote ver-
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wachling, om het leven hren-
gen: hij beval dat men zijn 
ligchaam in stukken zoude 
houwen, en zond dit nood
lottige geschenk naar CI.EO-
FATiu juist op den verjaardag 
der geboorte dezer vorstin. 
Een zoo afschuwelijk schouw
spel boezemde het afgrijzen 
in, hetwelke hetzelve verdien
de. Men b/agt tegen den dwin
geland een leger op de been, 
waarvan de koningin het 
beïel aan MARCIAS opdroeg, 
waar hetzelve werd over
wonnen, pTOiiMEüs wilde na 
deze overwinning zijne kroon 
aan den oudste zijner zonen 
verzekeren, welken hij bij 
zijne laatste vrouw verwekt 
had, en te dien einde gaf 
hij hem CLÉOPATRA , zij o e 
dochter ten huwelijk, vol
gens het'schandelijke gebruik 
des lands, waarin de koning. 
e» de koningin dikwijls broe
der en zuster, man en vrouw 
w"ïen. Hij overleed in het 
daaropvolgende jaar, 116 
*óór J, C, m e t al de misda
den van geest en hart bezoe
deld, met den bijnaam van 
IJACDRGETES , dat is te zeg
gen Boosaardige, eenen naam 
den dwingeland ©verwaardig. 

PTOIEMEDS LATHYRÜS , al-
"^genaamd, om eene wrat 
^ ' k e hij op den neus had, 
was zijnen vader PHYSCON in 
" e t jaar 116 vóór J . C, naau-

welijks opgevolgd, of CUÊO-
PATRA , zijne moeder , door 
de krijgsmagt van AIESANDER 
JANNEÜS, koning der Joden, 
ondersteund, joeg hem van 
van den troon, om PTOI>EME-
vs, zijnen broeder, op denzel-
ven te plaatsen, en noodzaak
te hem, zich naar Cyprus 
te begeven. Om zich op den 
Joodschen vorst te wreken, 
viel LATHYRÜS in zijn rijk, 
en na A%ot overwonnen te 
hebben, leverde hij aan de
zen vorst bij jizoph aan' de 
Jordaan, alwaar hij hem 
ontmoette, slag. Be overwin
ning werd langen tijd be
twist ; maar eindelijk brak 
LATHYRÜS door het Joodsche 
leger heen, en rigtte een 
groot bloedbad in hetzelve 
aan: 50000 bleven er op de 
plaats, en nadat de overwin

naar zich in de vlekken ver
spreid had, liet hij de vrou
wen en kinderen wurgen 5 
en hen in groote ketels met 
kookend water werpen, ten
einde daardoor dera vijand 
meer schrik aan te jagen. 
Nadat LATHYRÜS vruchtelooze 
pogingen had 'aangewend, 
om weder in Egypte te ko
men , begaf hij zich naar het 
eiland Cyprus; maar hij 
werd na den dood van Pïo-
LEMEÜS AtEXANOER terugge
roepen, welke laatste in net 
jaar 88 vóór J. C. door eenen 
matroos gedood werd. LATHY-

W 4 
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RUS overleed 8 jaren daarna. 

PTOLEMEUS ADIEIES, dat' 
is te zeggen Fluitspeler, na
tuurlijke zoon van P^OLEME-
us LATHiRBs, beklom in het 
jaar 73 vóór J. C. den troon 
van Egypte, na ALEXANDER 
III. Om zich op denzelven 
te bevestigen, gaf bij aan GE
SAR 0000 talenien; maar 
de buitengewone belastingen, 
waarmede hij zijn volk over
laadde , de laffe onverschil
ligheid, met welke hij het Ro-
meinsche volk zich van het 
eiland Cyprus liet meester 
maken, zijne misdaden en 
zijne losbandigheden, ver
bitterden de Alexandrijnen 
zoodanig, dat men BERENICE, 
de oudste zijner kinderen tot 
koningin in zijne plaats aan
stelde. ADXEÏES landde op 
het eiland Modus, al
waar CAXO zich sedert ver̂  
scheidene dagen bevond. De 
koning Het hem van zijne 
aankomst onderrigten; maar 
de trotsehe senator, wachtte 
tot dat hij hem kwam be
zoeken,' en zonder zich te 
TerwaardigoD op te staan, 
JJenspte hij PIOLEMEÜS open-
hjk dat hij zijn koningrijk 
verliet oorden, beschermeling 
en den speelbal der grooten 
van Rome te worden: hij 
raadde hem aan, naar Egypte 
terug te keeren, en bood 
aan hem te vergezellen, 
°M als middelaar tusschen 

hem en zijne onderdanen l&. 
dienen. PIOLEMEÜS verachtte 
deze wijze raadgevingen, en 
zette zijne reis naar Home 
voort, alwaar hij rekende 
hulp te vinden om naar zijn 
koningrijk terug te keeren. 

. De Alexandrijnen, vreezende 
dat het verblijf van PTOIE-
MEÜS bij de Romeinen voor 
hen nadeelige gevolgen zoude 
hebben , zonden honderd van 
de aanzienlijksten der stad, 
om in den senaat hun gedrag 
te regtvaardigen , en de bui- • 
tensporigheden en gewelde
narijen van PXOIEMEÜS bloot 
te leggen. Maar deze vorst 
liet het grootste gedeelte de
zer afgevaardigde burgersom 
brengen, en haalde de an
dere door geschenken tot 
zijne belangen over. Intus-
schen werden de zaken van 
PIOLEMKÜS langgerekt. Zijne 
vijanden, en een voorgewend 
orakel der SrBIUA regt-
streeks in strijd met zijne be
langen , benamen hem de 
hoop, om op nieuw in Egypte 
te regeren. Hij begaf zich 
naar E/eze, rn den tempel 
van DIANA. BERENICE, zijne 
dochter, was met ARCBEtABS, 
priester van eene stad m 
Pontus, gehuwd, met wien 
zij haren, troon deelde; maar 
nadat PxotEMEüS door GA-
BINIÜS, een' luitenant van 
PoMPEJüs weder hersteld was, 
liet hij zijne dochter om het 
leven brengen, en overleed 
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zelf kort daarna in het jaar 
51 vóór S. C. en maakte een 
testament, door hetwelke hij 
de kroon aan de oudsten der 
beide seksen gaf, en- het 

' huwelijk tusschen broeder en 
zuster, volgens de bloed-
schandige gewoonte des lands, 
beval, en daar beiden nog 
zeer jong waren , stelde hij 
hen onder de bescherming 
van den Romeinschen senaat. 

PlOliEMEDS. of DlONTSIÜS, 
bijgenaamd BACCHUS, koning 
van Egypte, volgde zijnen 
vader AULETUS in het jaar 
51 vóór J. C. met CLÉOPA-
TRA op. Hij is het die de 
lage wreedheid had, om 
POHPÉJUS zijnen weldoener, 
»a den slag van Pharsales 
om het leven te laten brengen. 
Hij was niet veel getrouwer 
a!»> CffiSAR, ,wien hij te 
•dkaandrië hinderlagen leg-, 
"e.« maar deze held redde 
£I(Jh roemrijk uit dezelve. 
"TOIEMEÜS had eenige ge
schillen gehad met zijne oud
ste zuster CLEOFATRA. Hunne 
v)oten stonden op> het punt 
on» slag te leveren toen CM* 
SAR in Egypte kwam. Hij 
ko°s de partij van CtfiöPA-
TRA» hield den koning gevan
gen en leverde te dlexandrie 
verscheidene gevechten tegen 
d e Egyptenaren, die aange
voerd werden door ACHILLAS 
etl

 ARSINOE, de jongere ZUS-
W 

ter van CtEOPAXRA. Het is 
gedurende dezen oorlog dat 
een brand de bibliotheek van 
Ahxandrie', door PTOLEMEUS 
PHILADELPHÜS gesticht, en 
welke 400,000 boekdeelen 
bevatte, verteerde. Nadat Cffi-
SAR hulptroepen uit Rome 
had ontvangen, gaf hij aan 
PTOLEMEUS de vrijheid weder, 
welke laatste den oorlog op 
nieuw'begon. De soldaten Van 
PTOLEMEUS werden door Ml-
ÏHRIDATES van Pergamus, 
zoon van den grooten Ml-, 
TRIDATES, die door eene naau-
we vriendschap met CAESAR 
verbonden was , overwonnen , 
en hij verschanste zich bij 
den Nijl, CJESAR kwam hem 
aanranden, versloegzijne troe
pen , en PTOLEMEUS verdronk 
op zijne vlugt in den Nijl, 
het jaar 47 vóór J. C. 

PTOLEMEUS "MENNEÜS, ko
ning van Chalcis ,'ia het jaar 
30 vóór J, G., sloot met 
ALEXANDER , zoon van ARIS-
TOBÜLUS,, vorst der Joden, 
een verbond. Na den dood 
van zijnen bondgenoot, door 
SciPIO te weeg gebragt, zond' 
hij PHILIPPIO , zijnen zoon 
om aan ALEXANDRA, dezus-
ter van den ongelukkigen 
ALEXANDER eene eervolle 
schuilplaats in zijne staten 
aan te bieden. Maar nadat 
hij ontdekte dat PHILIPPIO 
liefde voor deze prinses had 
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opgevat, doodde hij hen met 
zijne eigene hand, en nood» 
zaakte ALËXAÏTDRA om aan 

> den voet des altaars zijne 
van het bloed zijns zoons nog 
rookende hand te aanvaarden, 

PlOLEMEDS MACRON, zoon 
van BORVMEWUS, had van 
PHILOMETOK het bestuur van 
het eiland Cyprus ontvan
gen- fijj gaf vervolgens dit 
eiland aan ANTIOCHOS EPI-
PHANKS over, die hem het 
beveloyerde troepen, welke 
hij in Phenicïè en Ceelesyrie 
had, opdroeg. Hij liet zich 
door geld omkoopen, en liet 
den goddeloozen MENELADS 
door ANTIOCHDS onschuldig 
verklaren (II Mach. 4). Na 
den dood van EPIPHANES , 
schilderden zijne vijanden 
hem in den geest van den 
jongen EÜPATOR zeer zwart 
af door hem als den bescher
mer der Joden voor te stel
len, en zij noodzaakten hem 

-zich te vergeven. 

zoon van ABO-
BI, ,schoonzoon van SIMON 

,. den MacAabeër gouverneur 
van het kasteel van Doch en 
van de vlakte van Jericho, 
vatte hetbarbaarschevoorne-

' men op, zich van zijnen 
schoonvader en van zijnen 
«oon te ontdoen, om zich 
alleen van het bestuur van 
Judea meester t e m a k e n . 
öIHÖN, die juist bezig was de 

i plaatsen zijner staten te be
zoeken, kwam te Jericho 
in het jaar 135 vóór J. C. 
met zijne vrouw en zijne zonen 
MAXHATIAS en JOÖAS, en nam 
bij zijnen schoonzoon op het 
kasteel van Doch,. zijnen in
trek. PIOLEMEÜS legde een 
groot feest voor hen aan, 
en te midden van den maal
tijd , traden er door hem-
omgekochte lieden de zaal 
binnen, doodden SIMON en 
eenige der zijnen, en hielden 
zijne schoonmoeder en zijne 
beide zonen gevangen. Te 
gelijkertijd meldde 'hij aan.' 
ANTIOCHÜS SÏDETES wat hij 
gedaan had, en verzpchthem-
hulp toe te zenden , ten einde 
het land van het juk der 
Machajbeërs te verlossen. Hij 
zond tevens lieden naar G«-
zara om 

JOANNESHTRCANÜS, 
den laatsten zoon van SIMON, 
te dooden • en anderen naar 
Jeruzalem, met bevel van 
zich van den berg des tem
pels meester te maken; maar 
God deed de ontwerpen van 
dezen heerschzuchtige mis
lukken. HTRCANDS, bij tijds 
onderrigt, stelde zich in staat 
van verdediging, en nam de 
vlugt naar Jeruzalem; H 
verliet vervolgens deze stad» 
welker poorten hij deed slui
ten, en kwam PIOLEMEÜS W 
zijn kasteel belegeren. Deze 
barbaar deed hem het beleg 
Opbreken door deszelfs moeder 
en' broeders met zweepslagen 
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te doen verscheuren. Hij liet. 
hen vervolgens ten dood bren
gen , en nam de. Vlagt bij 
ZENO tiran van Philadelphi'é 
(1 Mach. 16). 

1
 PTOUMEDS (CiAüDlDs), een 
wiskunstenaar van Pelusi-
um (*) door de Grieken bij
genaamd de Jllergoddelijk-
ste en "Mlerwijste , bloeide 
te Canope, bij Alexandrië, 
onder de regering van HA-
DRIANUS en MARCÜS AÜKE-
Uvs, in hét jaar 138 na 
Ji C< Hij is beroemd door 
zijn Wereldstelsel, in het
welk hij de aarde in het 
middelpunt van het heelal 
plaatst. Zijne Aardrijkskunde 
is eene tot de kennis der oude 
wereld zeer nuttig werk. De 
eerste uitgave is van Bo-
logna, 1462, In fol. en de 
taste die van BERTIUS, 1619 
J" fol. Men maakt ook ge
bruik van die van SERVET , 
fyon, 1535, in fol. met 
veranderingen en uitlatingen, 
'1Ï541 herdrukt. Behalve zij-
n e Aardrijkskunde heeft Pxo-
IEMECS nog verscheidene ge
leerde werken over de stër-
«kunde geleve.rd , in 1551. 
t e Bazel in' fol. in. het licht 

gegeven. De voornaamste zijn t 
1.° Almageste of Ccmpösido 
magna ; men treft in dit werk 
eëne naamlijst der vaste ster-* 
ren aan, naar de gaarne-
mingen des schrijvers en die 
Van HIPPARCHUS gevormd. 
Men telt in dezelve 1022 ster
ren , waarvan de lengten en 
breedten bepaald zijn (Zie 
HlPPARCHÜS, FLAMSXEED). 
Eindelijk is dit werk zeer aan
bevelenswaardig , door de be
tooging, welke PTOLEMEÜS in 
hetzelve geeft, van de be
weging der vaste sterren óp 
het middelpunt van den zon
neweg ; —• 2.° De judiciis 
astrologieis; — 3,° Planis-
phoerium ; — 4.° Harmo--
nieorum libri tres, Oxford, 
1682, in 4. t0 Zijn wereld
stelsel is gedurende verschei
dene eeuwen door de wijs-
geeren en sterrekundigen aan
genomen. TÏCHO heeft het
zelve verbeterd en van ver
schillende verwarringen ont
daan. De hedendaagsche ge
leerden hebben hem verlaten 
om het stelsel van COPERMCÜS 
te volgen. Het blijft een raad-
sel of deze voorkeur niet het 
algeméenelotdermenschelijke 
denkbeelden zal ondergaan. 

Jf} ? e l gevoelen, hetwelk de geboorte van PTOMMECsm Ff™™™ 
"„• ' '• '? ' h o e wel hetzelve algemeen is geworden, vahch._Menwje* 
nn. jtst w a a r deze sterrelfundige geboren werd, V o l g e ^ H ^ 
»ORüS MBMTOOTOTOB, een Griek der "iMeleeuwen. ~ » we» man 
«W inleiding tot de tterrehunde heeft,jdoor,lloutMAuinhetnciit 
fgeven, zoude het in Thebait, in de Gneksche •**««»"""«£ 

•««•rmfa», de hoofdstad dier provincie B«O, dat ProwMMB het 
«erate daglicht zou aanschouwd hebben. 
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PTOLÉMEOS , bijgenaamd van 
Lucca, wijl hij volgens som
mige schijvers in de 14.e eeuw 

» in die' stad geboren werd, en 
volgens anderen, wijl hij daar 
een langdurig verblijf had ge
houden , omhelsde de orde 
van den heiligen DOMINICÜS. 
Hij legde zich bijzonderlijk 
op de studie der gewijde en 
ongewijde geschiedenis toe; 
maarj daar hij veel te vroeg 
in de diepzinnige navor-! 
schingen der geestelijke za
leen wilde dringen,, en er 
meer van wilde zeggen, dan 
hetgene ons de H. Schrift 
over de menschwórding van 
het Woord verhaalt, ge
raakte hij op den doolweg. 

-Hij durfde iu eene leerrede, 
te Mantua gehouden , bewe
ren dat JESDS CHRISTUS, in 
het hart der H. Maagd en 
niet in hare ingewanden ge
vormd was. Een zoo zon
derling voorstel noodzaakte 
zijne oversten, hem het zwij
gen op te leggen. Hij zweeg 
op den predikstoel en sprak 
door zijne hoeken, die niet 
beter dan zijne leerreden zijn. 
De voornaamste zijns 1.° La» 
tijnsche Jaarboeken van 1060 
tot 1303. Men vindt dezelve 
in de Bibliotheek der kerk
vaders : — 2.o Eene Kronijk 
der Pausen en keizers in 
dezelfde taal, in 1619, te 
Zyon in 4.*° herdrukt. | 

PïOtOMEI (JoANNES BAP-

TISTA) , te Pistoja, in Tos* 
kane geboren, begaf zich 
onder de. Jesuiten, en werd 
door CLEMENS XI, tegen wil 
en dank, tot kardinaal ver
heven. Deze waardigheid 
veranderde niets in zijne le
venswijs. Hij bleef bij voort
during in het Romeinsche 
collegie , alwaar hij zich met 
twee kleine kamers te vrer' 
den stelde en aan de gewone 
tafel at. Hij overleed den 
18 Januarij 1726. Hij werd 
voor een' der geleerdste man
nen van Europa gehouden; 
en de door hem in het licht 
gegevene' werken,. handha
ven dit gevoelen, vooral zijne 
PFijsgeerige verhandeling > 
waarin men veelomvattende 
en stoute inzigten waarneemt, 
welke even 200 nieuwe, als 
eenvoudige en volledige ver
klaringen opleveren. 

POBWCÏ (ATMOND DE) , der 
Graven t van Plosasei, lee
raar in de regten , mede-heer 
van Püblici (Publiciarum), 
bij Turin, werd', na ver
schillende posten te hebben 
bekleed, raadsheer in den 
grooten raad van KABEL "> 
hertog van Savooije. Deze 
vorst zond hem als minister 
naar onderscheidene hoven 
naar Rome en in Frankrijk' 
Hij was het, dien hij m 
1529 belastte te Feneiië, 
zijne regten op hét eiland 
Cijprus te gaan terugeischen. 
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Hij was, met den hertog J 
van Savooije, te Bologna , 
bij de krooning van K?AREL V 
tegenwoordig.; in het vol
gende jaar, werd hij tot 
voorzitter vanden senaat van 
Chambéry benoemd, en hij 
behield dezen post tot op 
de onlusten van het jaar 
1536, welke hem noodzaak-

, ten naar zijne haardstede te
rug ie trekken. Beschuldigd 
van gunstig te zijn aan de 
partij van den hertog van 
Savooije, werd hij in 1542 
in hechtenis genomen, en 
in het kasteel van Turin 
opgesloten. Zijn proces werd. 
ingesteld, en hij werd naar 
Montferrawd in Auvergne 
verbannen. Nadat hij aldaar 
wjne vrouw, zijne kindéren 
ei> zijne bibliotheek had 
doen komen, oefende hij 
het beroep van regtsgeleerde 
m het regtsgebied van Riom, 
Clermont en Montferrand 
l31t- Hij legde zich voor
namelijk toe op de zamén-
stelling eener Vergelijking 
van het geschreven regt, 
™et de Landsr'egten van 
•duvergne, een werk vol 
geleerde aanmerkingen, het
welk tegenwoordig weinig 
gelezen wordt. 

p<>Buus S m i s , een La-
«jnsche kluchtdichler, in 
vynë geboren, bloeide te 
fome, in het jaar 44 vóór 
J ' C, Hij w e n j a ] s siaaf 

weggevoerd, en viel in han
den van eenen meester, die 
hem zorgvuldig opvoedde, 
en hem , nog zeer jong zijn
de , vrij maakte. SïRDS on
derscheidde zich in de mi
mische, dichtkunde, dat is 
in de hekeldichten, op het 
tooneel in werking gebragt. 
(Zie LABERIÜS.) Men heeft 
van dezen schrijver Zin~ 
spreuken, in vrije Jambische 
verzen, in eenealphabetische 
orde gerangschikt. De beste 
uitgaven zijn die van TANNE-
GUY LE FEVRE, en die van' 
HAVERKAMP, met aanmerkin

gen verrijkt, Leijden, 1708. 
in 8.TO, met de Zinspreu
ken van SENECA. [De volle
digste is die, welke is in het 
licht gegeven door J. C. OREL-
UDS , £eipaig, 1822 , in 
8.v°, Cum notis variorum, 
en met de Grieksche verta
ling van SCAIIGER.] 

PÜBLIÜS , een der voor
naamste inwoners van het 
eiland Malta, ontving den 
H. PAÜLÜS, en nam hem 
met zijn geheele gevolg ge
durende drie dagen-kosteloos 
in zijn huis op. De heilige 
PAOIDS genas den vader van 
PDBHOS van de koorts {Han
del. XXVIII). Men verzekert 
dat hij Christen werd, en 
de eerste bisschop van dat 
eiland was. Benige schrijvers 
zijn van gevoelen, dat hij 
landvoogd des eilands voor 

c 
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de Romeinen was, wijl hij 
princeps insulce wordt ge
noemd, maar inde H.Schrift 
•wordt dit woord dikwerf ge-

• bezigd , om een vermogend 
en aanzienlijk man aan Je 
duiden. 

'* Pucci (ANTONIÜS), een 
Italiaansche dichter, te Flo~ 
rence in 1460 geboren, was 
de' zoon van eenen klokken-
gieter, en oefende zelf dit 
beroep gedurende verschei
den jaren uit. Te gelijker 
tijd dat hij met zijnen vader 
arbeidde, vond hij.de oogen-
blikken, om in een religeu-
zen ilposter lessen in het 
Latijn en in defedeneerkunde 
te gaan nemen. Eenige losse 
diohlstukken, door hem in 
het licht gegeven , verwies 
ven hem eenen zekeren let
terkundigen roem. Hij liet 
zijnen eersten staat varen, 
en door eenen vermogenden 
MECENAS, wiens welwillend
heid hij had weten Ie win^ 
nen ,. ondersteund , bekleed
de hij verschillende posten, 
waarvan de voo&deelen aan 
dezelve verbonden, hem in 
staat stelden, zich aan zij
nen smaak voor de dichtkunde 
over té geven. Hij behan
delde echter niet anders dan 
het boertige vak, en was 
een der eersten, welke in 
de dichtkunst dien vrolijken 
en kluchtigen toon invoer
den , die door andere dich 
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ters, voornamelijk doorBER-
Ni, werd aangenomen, welke 
laatste denzelven meer alge
meen maakte, in zijnen Or-
lando innamorato, en die, 
naar hem , Bernesco genaamd 
werd. ARIOSTO, kim, in 
zijn Malmantileracquistato, 
TASSOHI, in zijn Secchtara-
pita,-' FORTIGDERRA in het 
Bicciardetto, bragten later 
dezen dichttrant, tot dien 
graad van volkomenheid, 
waarvoor dezelve vatbaar was. 
Men zou wel gewenscht heb
ben, dat dóór denzelven aan 
te nemen , zij zich bepaald 
hadden, " met de ondeugden\ 
en dwaasheden dermenschen 
in een beJagchelijk licht te 
plaatsen, zonder in die al 
te vreije uitdrukkingen, in 
die onbetamelijke dubbelzin
nigheden te vervallen, welke 
de zuivere zedeleer en dikwijls 
zelfs de Godsdienst aanranden. 
De dichtwerken van Pucei 
Jcomen voor in verscheidene 
Italiaansche verzamelingen en 
voornamelijk in die getiteld: 
Scella divarie po'êsie, eene 
kenze van verschillende dicht
werken. Hij overleed in het 
begin der 16.e eeuw. 

* Pocci (FRANCICÜS) , een 
schrijver over godgeleerde ge
schillen , te Florence in de 
I6.0 e e u w geboren, kwam, 
na zijne studiën volbragt_ te 
hebben , te Lyon, om zi°Ji 
aan den handel toe te wij-

http://hij.de
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den. Maar daar de verbind-
tenissen, welke hij aldaar 
met 'eenige protestanten aan
ging , hem bewogen , om 
eenige van hunne gevoelens 
te omhelzen, zoo liet hij den 
handel varen en ging te Ox
ford de godgeleerdheid be
oefenen. Hij ontving'aldaar 
in 1574 den graad van mees
ter in de vrije kunsten, en 
gaf kort daarna eene verhan
deling in het licht getiteld : 
De f de in Deunt , quoe et 
qualis sif, waarin de hij leer
stellingen der calviniste-partij 
bestreed, welke aan deze 
universiteit de overhand had. 
Genoodzaakt, om Oxford te ' 
verlaten, alwaar dit geschrift 
hem talrijke vijanden had be
rokkend, begaf hij zich naar 
fiazel en verbond zich met 
FAÜSIUS. SOCINÜS , wiens ge
voelens hij omhelsde, maar 
°ö Eazelsche godgeleerden , 
noodzaakten hem hunne stad 
te verlaten, uithoofde van 
"J«> gevoelen, betrekkelijk 
j | é algemeehe genade. P.occi 
kWi>m te Zonden terug, zijne 
gevoelens, al te openlijk ge
predikt , bragten hem in de 
gevangenis. Toen hij weder in 
^gheid was gesteld, stak hij 
"aar Bolland over, vanwaar 
™J toet SOCINÜS eene levendige 
B«efwiSSeling onderhield, des* 
[^tegenstaande bestreed hij 
fleto in zekere punten, in 
eene verhandeling: Se im-
^ortalitate naturali primi 

hominis ante peccalèm. Hij 
bewoonde vervolgens ont
werpen en ICrakau, daarna 
vestigde hij zich eenigen tijd 
te Praag, alwaar hij, ha 
eenige Conferentiën met den 
Pauselijken nuntius te heb» 
ben gehad, in diens handen 
m 1595, eene openlijke her* 
roeping zijner dwalingen af
legde. Brie jaren vroeger had 
hij aan Paus CIEMENS VIII 
een werk opgedragen, waar-
Van de titel was: De Chrïsti 
Salvatoris ejficacitate omni
bus et singülis hominibus 
quatenüs homines sunt, as-
sertio catholica , Gouda, 
1592, in 8.vo Na zijne her» 
roeping, werd Pucci tot 
priester gewijd, en secretaris 
van "den kardinaal POMPEI 
van Aragon, bij wieri hij 
in 160.0 overleed. J . B. DE 
GASPARI heeft eene verhande
ling geschreven, getiteld,De 
vita, fatis, operibus et 
opinionibus Fr. Puccii Fili-
dini; dit stuk is opgenomen 
in het ffiuova raccolta Ca-
logerana, 30.edl. Renette» 
1776. 

PUCELUS (de abt RENÉ) , 
te Parijs in 1655 geboren , 
was de zoon van CLAÜDÏÜS 
püCEttE, en van FBANCISCA 
DE CATIDÏAX , zuster van 
den maarschalk van dien 
«aam, Hij wijdde zich eerst 
aan den geestelijken staat 
toe; maar weldra behaalde 



352 P ü C. -

de zucht, voor den fcrijgs-
mansstand de overhand , op 
deze eerste bestemming. Na 
als vrijwilliger eenige vèld-
togten te bebhen medege- j 
maakt, reisde hij door Ita
lië en Duitschland. In Pa
rijs teruggekeerd, nam hij 
het geestelijke gewaad we
der aan , werd tot sub-diaken 
gewijd, beoefende de reg-
ten:, en werd in 1684 tot 
geestelijk raadsheer bij het 
parlement van Parijs be
noemd,; in 1713, trok hij 
het harnas aan tegen de 
Geschiedenis der Jesuilen 
door JOOYENCI, en in 1714 
voer hij heviglijk uit tegen 
de bulle Unigenitus, Na 
den dood van LoDEwiJK XIV, 
in 1715 , verkreeg hij eene 
plaats in den door den her
tog van Orlèans, regent 
des rijks , benoemden g«we-
tensraad. De hevigheid, 
waarmede hij voortging, de 
zaak der antieonstitutionna-
rissen te begunstigen , deed 
hem naar zijne abdij van 
Saint Léonard te Corbigni, 
waarmede hij jn 1694 be
gunstigd was geworden , ver
bannen. Hij overleed te 
Parijs in '1745, 

4 PüCKERiDGE ( B ) , een 
Ier, in 1730 geboren, was 
de uitvinder der harmonica. 
De klank , voórtgebragt door 
de wrijving van eenen nat-
gemaaklen vinger op een 
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drinkglas, deed in 176Ö 
zijne aandacht ontwaken. 
Na verscheiden waarnemin
gen , beproefde hij, om een 
nieuw muzijk-instrument ,te 
vervaardigen, en hij slaagde 
er in door op eene tafel een 
zeker getal glazen van ver
schillende grootte en ter 
helft met water gevuld, te 
plaatsen; hij lokte .eenever
scheidenheid van klanken uit 
dezelve, en was in staat 
een geheel stuk te spelen. 
Deze uitvinding geraakte be
kend bij doctor FRANKUIT, 
die dezelve verder ontwik
kelde, en de harmonica 
werd in geheel, Europa het 
instrument naar de ;mode. 
PUCKERTOGE overleed in den 
bloei zijner jaren. 

PDFENDORF (SAMOEI), een 
schrijver over het staatsregt, 
en geschiedschrijver, te Ohem' 
nita, een dorp van Mets-
nië, alwaar , zijn vader Lu-
thersche predikant was, in 
1632 geboren. Na te LtiWg 
en te Jena gestudeerd te 
hebben, werd hij m 1658 
gouverneur van den zoon van 
COÏET , gezant van Z?«d™ 
aan het Deensche hof. »8 
begaf zich met zijnen kwee-
keling naar Kofpenhagen, 
maar naauwelijks was hij al
daar aangekomen, of de oor
log tusschen Denemarken, en 
Zweden barstte uit, ten ge-r 
Tolge, waarvan hij met net 
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geheele gezin van den gezant 
in hechtenis werd genomen, 
Gedurende zijne achtmaand-
sche gevangenschap, dacht 
PCFENDÖRF na over hetgene 
wat hij in GROTIOS en HOB-
BES gelezen had, bragt zijne 
overwegingen in orde, en 
gaf dezelve te 's Graveriha-
ge, in 1660 in het licht, 
onder den titel van Elemen-
1a jurisprudentice universa.' 
Us, Déze: eerste proeve ver
wierf hem zulk eenen roem, 
dat de keurvorst van den 
Palts, KAREL LODEWIJK , te 
zijne gunste, eenen leerstoel 
voor het natuur- en volken-
regt aan de universiteit van 
Htidelberg stichtte. POFEN-
BORF bleef in d.ie stad, tot 
in 1670, in welk jaar KABEL 
XI» koning van ZwedenS, 
hem tot zijnen geschiedschrij
ver benoemde. Hij verbond 
zich vervolgens aan den keur
vorst van Brandenburg, die 
tam tot staatsraad benoemde , 
e» hem belastte roet het schrij
ven der geschiedenis van den 
keurvorst WILLEM den Groo-
fe« Hij overleed te Berlijn 
ln 1694. Onder de "werken , 

: welke hem voornamelijk be-
tend hebben gemaakt, telt 
ni.en! Lb Be Bebus. Sueci-
Cls, Utrecht, 1686, in fol. 
~7 3.° De Bebus a Carolo 
WMavogestis , 2 dl.» in fol. 
Wwrenberg', 1696. — 3.° 
ülerneniorum jurispruden-

•*X. DEEL. 

ficB iiniversalis, libri duo, 
's Gravenhage ,1660 , Jena, 
1669, *net een appendix de 
Spficera morali'..•,-. hetwelk 
van eene andere hand is. —- 4,o 
Eene uitgave der Miscellanea 
laconica JOJNNES MEÜR-
SU, Amsterdam, 1661 , in 
4 . t 0 , en van het Oude Grie
kenland', door JOANNES Liv-. 
REMBERG, 1 6 6 1 , in* 4.t° —i. 
5.° Severini de Monssamba* 
no, de statu imperii Ger-
manici, Geneve , 1667, in 
12.mt>, dikwerf herdrukt en 
in verscheidene talen vertolkt, 
ofschoon door verscheiden ge
leerden hevig gehekeld. Pp* 
FENDORF, onder den naam 
van MONZAMBANO vermomd-, 
wil in dit geschrift bewijzen, 
dat Buitschland een repu-
blikeinschligchaam is, waar
van de gebrekkig zamenhan-
gende leden, een gedrogtelijk 
geheel vormen, — 6.° Eene 
verzameling van Akademische 
verhandelingen, 1668, in 
8.vó — 7,o Eene Geschied
en staatkundige beschrijving 
van het gebied des Pauses , 
in het Hoogduitsclr, een par
tijdig gewrocht, door de d wee-
pers der protestantscbe sekte 
in het Nederduitsch en La
tijn vertaald. Men vindt het
zelve in het volgende werk, 
uitgave van 1742. -r- 8.° 
JSmleitimg %ur Geschtchte 
'der vornehmsten Reicheund , 
Staaten, Frankfort ,1682 „ 
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atièt eaa vervolg 1686, en 
een bijvoegsel tegen YARILIAS, 
1722. Welke verdienste dit 
werk ook moge hebben , moet 
men echter bekennen, dat het 
verre beneden den roem is» 
vféiken hetzelve genoten heeft, 
en waarop men gestadig te-
TUgkomt. » De verhaaltrant 
van PÜFENDÓRF, zegt een cri* 
ticus, is mager; men kan 
hem niet lezen zonder ver
veling, en bij gevolg «onder 
voordeel voor de gewone men» 
schen. Zijne geschiedenis is 
een geraamte, waaraan, zoo 
als LüCUNtJS zei'de, vleesch 
èh kleur ontbreekt. «*- 9.° 
Fèrhandèhng over het nu-
iuur* én volkentegt ,• voor 
dè eers.te maal, te Leijden, 
'm 1672, ioJnetHoogdüitsch 
igedrukt. In' 1684, liet hij 
er te Frankfort, eene nieu
we uitgave van opleggen, ten 
minste met een vierde ver
meerderd. Deze verhandeling 
werd in het Fransch ver
taald door JoANlfEs BARBÈY-
KA* > •én té Amsterdam., in 
1734, in 2 .dl.», in 4.*» 

"gedrukt. Ook heeft men er 
èene Latijnsche uitgave van 
geleverd ,onder den titel van: 
Be Jurce naturce et geniiwm, 
Frankfort, 1744 , 2 dl.» in 
4.to Hij gaf zelf een Com
pendium van dit werk in het 
ïwsht, ónder den titel van: 
Ojfficïo hominis -ét civis, „ 
Leijden, 1673. Iadien Po-
FENDORF bewonderaars had , 

ontbrak het hem mede niet 
aan hekelaars, tegen welke 
hij ook niet vergat zich te 
verdedigen'. De verzameling 
van hetgene van weerszijde 
gezegd werd, maakt een boek
deel uit, te - Fraiikfoft, in 
1686, onder den titel vatt: 
Fris scandica gedrukt. Wat 
men ook' van de Verhande
lingen van PüFENDORF nltij*e 
gezegd hebben , het is zeker,' 
dat hij eenige grondbeginse
len van GROXIÜS heeft ver
beterd 'en uitgebreid \ maar 
zijn protestantismus is minder 
gematigd, en minder regt-
vaardig jegens de Cathóiij-
kèn, dan dat van den Hoi-
Jandschen reglsgeleèrde. De , 
compilator FEBRONIÜS heeft 
zeer ten onpas een aantal 
uittreksels van PoFBNDORF af
geschreven, om de Cathohj» 
lce Kerk in een hatelijk licht 
te stellen; zulke getuigenis
sen Zullen in den geest van 
weldenkende menschen nim
mer iets bewijzen. Van de 
uitgaven van PüMDORFin 
deze laatste tijden in Frank
rijk in het licht gegeven, 
moet men een behoedzaam 
gebruik maken, naariien J» 
uitgevers aim de liberale grond
beginselen des schrijvers een 
nog uitgebreider veld hebben 

geopend. De lijst derwerken 
van PCFEMDORF, komt voor 
in zijne lofrede door ISENICH 
van Beritfn, welke lofrede 
in 1797 den pn> behaaJde, 
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door de akademie van schbo-
ne letteren en geschiedenis 
vatt SloMölifi uitgeloofd, en 
in dé Memóriën derzelfdè 
akademie van 1802 opge
nomen; 

PifflSDOfltf (IsAïAsj,broe-
der vèn SAMüÈfcj te Chëm-
niib j in Meünië , 'in 1628 
geboren., volbragt' zijne stu
diën niét zoo veel roem, 
dat, alvor<3«M dezelve ten ein
de te hebben gebragt, mett 
hent rèêds èVett zöö eervolle 
al* Voordeelige toosten aan
bood. Hij bekleedde dezelve 
reeds in,zijne eerste jeugd j 
in zijn eigen land, Werd ver
volgens niet verscheiden be
langrijke zendingen aati ver
schillende hoven belast, iü 
eenige van welke hij als re
sident verbleef. Hij is de 
schrijver van een Werk ge
titeld; Bijzonderheden van. 
Zweden, of Geheime ge^ 
sehiedenis VanKARÈzXI, 
H16-, in 8.vo, en van een 
ander getiteld i QpUSculaju* 
wnilia, 1669, ih8.v°, wél"-
ie verschillende verhandelin»-
gen over dé Druïden , de Sa* 
üsche wetten, de theologie 
T™ PUTO , enz. bevatten. 
PüfEiiboR]?, overleed te Re-
gensburg in 1689. 

PüGAXSCHEW ( Y E M E L K A ) , 
een berucht muiteling en be
r g e r , in 1726, te Simo* 

reisk, aan de Don» geboren, 
deed zich vóór den zoon van 
PÉTËU II,.' keizer van jRtós-
land doorgaan, ett Verwekte 
gtootê önlusteh in eénigegé* 
westen van Rusland, Vóor> 
namelijk in die vatt Asttd-
kan ên Oreinburg, Hijw'êrd 
gevangen genóméfi éti den 10 
Januari) 1775 te Mosküü lén 
dood gebragt. » De snelle 
en schrikbarende vorderingen 
van dezen opstand', zijti, 
volgens de Waarnemingen vl|n 
éehen staatkundige, geweest, 
het gevolg van den grovért 
misslag, Welken PBTERÏbe
ging, van zijtte residentie té 
verleggen, en den zetel des 
rijksbestuurs aan' dén oever 
der Oostzee te plaatsen.'* 

POGËT (PETRUS), een beeld
houwer schilder en bouwkun
stenaar, te Mctrseüle ih 1622 
geboren, en in dezelfde stad, 
den 2 December 1694 over
leden , behqorde toteene be
roemde familie,* èen ïijher 
Voorvaders JOANNËS PÜGET, 
was vier malen eerste consul 
van Jix in 1541, 1550, 
1559 en 1570. SIMÖÜÏ, ach
ter-kleinzoon vatt JOAMËS, 
en Vader vart dengenen, dié 
het onderwerp van dit ar t i 
kel uitmaakt, waseènbouW* 
kunstenaar. PEÏRÜS openbaar- • 
de reeds in zijne kindschheid 
wat hg eens moest wordett. 
Pas zestien jaren oud zijnde, 

2 '' 
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bouwde hij eene galei of roei-
schip. Hij hield eenigen tijd 
zijn verblijf te Florence en te 
Rome. In den ouderdom van 
21 jaren in zijp vaderland 
teruggekeerd, vond hij ter 
versiering der schepen , die 
schoone galerijen uit, welke 
de vreemdelingen hebben na
gebootst. PÜGEÏ maakte zich 
ook eenen grooten naam 
door zijne schilderijen; maar 
eene ziekte deed hem van 
deze kunst afzien , om zich 
enkel met de beëldhouw-
kunde bezig te , houden* 
POÜCQÜEI belastte hem, om 
in Italië schoone marmer-
blokken te gaan uitzoeken. 
Daar deze cainister middeler-
wijl in ongenade was verval
len zoo was zulks een belet
sel tot de terugkomst van 
PüGET. Hij vervaardigde ver
scheidene groote stukken te 
Genua, en voor den Her
tog van Mantua,. dat heer
lijk verheven beeldwerk 
der Hemelvaart van MARIA, 
waaraan de ridder BERNINI 
zijnen lof niet kon Weigeren. 
COIBERT riep hem terug, en 
gaf hem eene jaarwedde van 
3200 kroonen. Zijne beeld- j 
hóuwkundigestukken kunnen, f 
wat den verheven smaak, en 
de naauwkeurige teekening, 
wat het edele en de uitdruk
king zijner karakters, wat de 
schoonheid zijner denkbeel
den en de gelukkige vrucht
baarheid zijner genie betreft, 

met die der oudheid verge« 
leken worden. PÜGEX heeft 
op perkament aeestukken ge-
teekend , die, wat den smaak 
en de uitvoering betreft uit
muntend zijn. [Hij schilder
de verscheiden stukken voor 
verschillende steden van Pro-
vence: de Boodschap en de 
Bezoeking voor de stad dix, 
waarvan de beelden natuur
lijker grootte zijn ; de Ver' 
losser der wereld, in de
zelfde evenredigheid; den 
Doop van E~ONSTANTJJN, 
die van CJLODOVEÜS of Cio-
Tis, in * het museum van 
Marseille enz. Zijn verheven 
beeldwerk van ANDROMEDA', 
werd met de groep van Ml-
loir in het park van Fer-
sailles geplaatst. Het laatste 
voortbrengsel van dezen groo
ten meester is het verhe
ven beeldwerk, voorstellende 
de Pest vanÈilane, welke 
men te Marseille in de zaal 
van den gezondsheidsraad zien 
kan. De akadèmie van Mar' 
seille heeft in 1801, zijne 
Lofrede als prijsvraag uitge
schreven , welke- prijs in 1807 
door EMERIC DAVID behaald 
is]. 

•* PüGMOiA (BARTHOiOME-
ÜS M U A ) , een Italiaansche 
geschiedschrijver, te Boh' 
gna , den 15 October 1378 
geboren. In den ouderdom 
van 15 jaren begaf hij zich 
in de orde der conventuele 
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minderbroeders, alwaar hij 
uitgebreide kundigheden in 
de •vvijsbegeerte en godge
leerdheid verzamelde. Hij on
derwees deze beide Weten
schappen, in het klooster 
zijner geboorteplaats en in 
andere van dezelfde orde , in 
verschillende steden van I(a-
Uë, Hij onderscheidde zich 
ook in het predikambt, 
voornamelijk te Rome, en 
werd vicarius zijner orde, 
welke hij met wijsheid be
stuurde. Pater PÜGLIOLA heeft 
daarenboven eéne uitmunten
de ICrónijk \&n Bologna ge
schreven» Hij had dezelve 
gedeeltelijk ontleend , aan de j 
handschriften van JACOBDS 
BIANCHETTI, welke zonder 
orde en veelal zonder tijd
bepaling waren. Deze kro-
nijk begint met het jaar 1362 
eh eindigt'rhet 1407. Dezelve 
werd door andere schrijvers 
Voortgezet, tot het jaar 1471, 
en is door MÜRATORI in het 
licht gegeven, die dezelve 
in de bibliotheek van Modena 
had gevonden , en dezelve in 
Z P groot werk over de Itali-
aansché Schrijvers, 18.e dl. 
blz. 230 opnam. Pater DEUA 
Poetiou overleed den 10 
JHruarij 1436. 

, * PüGNAKI (GuETANO),een 
beroemde Piémonteesche vi
oolspeler , te Jurin in 1728 
geboren, ontving reeds in 

: ' ' • x 

zijne vroegste jeugd, lessen 
van J. B; SOMIR , een' der 
beroemdste kweekelingenvan 
SORELLI. Na een gedeelte van 
Europa bezocht te hebben, 
kwam hij in zijne geboorte-< 
plaats terug, alwaar hij eene.' 

, muzijkschool oprigtte, die 
verscheiden goede vioolspelers 
heeft voorlgebragt. Hij liet 
ook óp het koninklijk too-

' neel van Turin , waarvan hij 
het orkest bestuurde,de vol- * 
gende stukken uitvoeren j / s -
sea, per Ie no&%edella con-
tessa dt Provema , 1771 ; " 
— Tomas' Koulin- UTan, 
1772 , — Achille in Sciro 
di Melastasio, 1788;— De
mof orde e Demetrio a Modi 
per Ie no%ze di S. A. R, 
il duoa d'Aosta , 1789. — 
Hij overleed in 1798. Weinig 
kunstenaars hebben 'de be- > 
wondering voor hunne ta
lenten en de achting voor 
hunnen persoon , in zoo hooge 
mate kunnen verwerven als 
hij. Nooit verscheen hij in 
het openbaar, zonder prach
tig uitgedoscht te zijn. Ook 
in zijne houding straalde vele 
deftigheid door. Het gröote 
{grandiose) zijner uitvoering, 
beantwoordde volmaakt wel • 
aan dit uiterlijke dat aller 
oogén trof. 

f Poi (MEIITARD SIHON DÜ) , 
Ridder van de orde des Ne-
derlandschen. Leenws, boog-
3 
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leeraar in de Cteneesr, Verlos*, 
en Practische Heelkunde bij. 
de Leidsche Hoogeschool en 
lijf-Medicus van zijne Bf ajes,« 
teit den koning der Weder? 
landen, werd den 21 Maart 
1754 iQlSnk/iuisen geboren, 
na volbragte loifelijke studiën 
en na het vervallen der be
trekkingen van Professor ho-
noi-ariqs der Ontleed-, "Heel-
en Verloskunde te Alkmam•, 
werd hij ip den jare 1791 
«Is buitengewoon Hoogleeraar 
te Zeijden beroepen, welken 
post hij den 27 September van 
datzelfde jaar aanvaardde., 
en vervolgens in 1795 tot ge
woon Hoogleeraar benoemd 
werd. Onafgebroken mogt 
«y het genoegen smaken van 
gedurende eene lange reeks 
van jaren in deze betrekking 
tot wqjzijn v a n h e t H j ^ n d ° 

menschdom met gelukkig c e . 
volg werkzaam te zijn, een 

• aantal jongelieden ift d e z e 

wetenschappen te onderwij
zen en V e l e t o t u i t m ^ 
tende en kundige m m m i n 

de geneeskundige vakken te 
nonnen, zelfs nadat bij het 
bereiken yan den ouderdom 
Tan 70 jaren ingevolge de 
metten,op het hopger onder-
JW, hem het Emeritaat ten 
deel viel, bleef hij met on-
vermoeiden ijver volharden , 
Pm^op ye r re ? i j n e k r a c M e n 
d« toelieten m zijn vak werk-
Z a a R ? . t e b %en, en aan ander 
en zijne verkregene en op eene 

zoo langdurige pn.dervindh}g 
gegrond? kundigheden m.edVte 
deele.n. Hij overleed te leyderi 
dep 15 Ju.nijl8<54, wegens de 
uitgebreidheid zijner kunde 
en pjn zijne dienstvaardigheid 
algemeen geacht en betreurd, 

* POISAIE (Jozp, Graaf 
DEJ, lui tenap (̂ generaal der ko* 
nipkhjke legerbenden, grooV 
kruis der koninklijke en mi
litaire orde van den H. LQ' 
DE WIJK » ( te fflontagne uit 
eene familie geboren, welke 
in het oude Fransche gewest 
"Ie Percke, erfelijk den post 
varj hoofd-schout bekleedde, 
Hij, was de jongste van vier 
broeders, en daar hij voor 
den geestelijken staat was be
stemd;, ging hij in St. Suh 
pice, eenigè studiën maken, 
maar zijn smaak sleepte hem 
mede tot den krijgsmansstand, 
dien hij in den ouderdom van 
18 jaren omhelsde. Hij werd 

.tweede luitenant in het rui
ter regiment van CONH, en 
ging vervolgens als kapitein 
over bij de dragonders vap 
IiANAü. JHaar daar zijne eer
zucht niet voldaan werd, %W 
keerde hij in den schoot zij'' 
«er familie terug. Nadat zijn 
vader overleden was, kocht hij 
voor zijn aandeel aan deszelfs 
nalatensohap , den rang van 
Kolonel der Honderd Zwitsers 
van het huis des konings. Hij 
ontving daarop het kruis w 
den H, LODEWIJK, In 1788 
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hawdift POISAYE met de ee^ 
nïge dochter van den Maïs. 
Meai>E.MEiiSiüiÈs, een' rijken 
grand-eigepaar in Morman* 
d§ë. Hij werd in 1789 door 
dea adel van Ie Perchenh af* 
gevaardigde bij de algemeen* 
staten j)enoe,njd, hij stemde 
aldaar met de minderheid,. 
onderteek ende het protest van 
de,!!, 24 Junij 1790, tegen 
het besluit van. dea 19; der» 
zelfde maand, waarbij de, adel 
werd' .afgeschaft, ep deed 
aich voor, het oserige weinig 
opmerken: in het algemeen 
beschouwde men hem als een' 
voorstander der Engelsehe 
Constitutie* Na de zittingtaok 
bij naar Normandiye', en in 
1791 werd hij tot den rang van 

, veldmaarschalk der nationale 
garde van Evreux verheven/, 
in 1793 werd hij den gene.' 
raal WlMFFEN-, toegevoegd ip 
hoedanigheid van, chef van 
zijnen staf, en in.de maand Ju-
nij voerde hij het bevel over de 
worhoede'van het jËfeWeger, 
dat tegen de conventie optrok. 
Te Pacyisur-Mure geslagen, 
nam PCISAYE de wijk naar 
Bvetagne, zijn hoofd werd 
©p prijs gesteld. Bij veree-
aigde en reorganiseerde in 
het Dep*. Ule^et'^ülaine,^ 
overblijfselen van de partij der 
GAouans, stelde zich in be
dekking met andere fconings-
geziade legerhoofden, vormde 
eenen krijgsraad, en bragt pa-

i pieren geld in omkop, hij 
I zond zendelingen: naar £om*i 

den, en ontving ondersteun 
ning vaa het Eogèlsiche ka* 
biaet, e>n vo-lmagtën van den* 
graaf van J,rtois. Er werden; 
ook door hem publicatiën 
uitgevaardigd. Int alle omstan*. 
digheden legde hij veel beleid 
en werkzaamheid aan dea 
dag. Overtuigd dat de ka» 
ningsgèzinden, zónder -da 
ondersteuning der Engel» 
sohen in" hunne pogingen 
niet konden slagen, anderf 
wierp hij at zijne krijgs-» 
verrigtingen' aan de goedkeu-, 
ring van het Britseh bestuur 
en meer dan een Yendeër 
bloosde over deze verneder 
ringi tot welke hij zijne 
partij veroordeelde. Sommie 
migen gingen zelfs zoover 
dat zij den Graaf DR P p -
SATÉ ais een' valsphen broe
der beschouwden. Hij stak 
in de maand September 1794 
naar Mngeland over, onder» 
hield zich aldaar met de mi-

: nisters, 'aan welke hij het 
ontwerp eèner landing in 
Bretagne voorstelde. Dit gaf 
aanleiding tot de ongelukkige 
onderneming van Quiberon, 
waarvan de noodlottige, uit
slag bekend is. De verdeeld
heid , die tusschen de fco-
ningsgeziode aanvoerders ont
stond (Zie HEHVIUY), en de 
ongeloofelijke werkzaamheid 
der republikeinsche veldhee-

: 4 
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ren, vooral van HOCHE:, 
maakten dit ongeval onver
mijdelijk. Maar toen maakte 
den Graaf DE PCISATE ver-

. ant woordelijk voor den on-
gelukkigeh uitslag dezer on
derneming, welke hij had 
uitgelokt-, en er "verhief zich 
tegen hem eene algemeene 
stem van klagten en verwij-
ting'en, zoowel onder de bin-
nenlandsche konïngsgezinden, 
over welke hij het bevel 
voerde, als ook öndér de 
uitgewekenen, aan welker 
hoofd D'HERratY stond. De 
Graaf DE PÜISATÈJ aan wien 
het gelukt was uit' Quiberon 
té ontsnappen , werd door 
sommigen als een' verrader, 
en door anderen als in moed 
te kort schietende beschouwd, 
Intusscheh keerde hij naar 
Brelagne terug; maar met een 
kwaad oog beschouwd, door 
al degenen met welke hij ge
streden had, was hij steeds het 
•voorwerp der berisping van 
de koningsgezinden, en had 
zeer onaangename geschillen 
melde agenten des konings, 
en voornamelijk met den 
heer D'i.viKAr, minister van 
LODEWXTK XVIII.' De Graaf 
DE PUISATE keerde naar ifa-
geland terug, en verkreeg 
van de Engelsche ministers 
eene neêrzelting in Canada, 
en eene som gelds tot ont
ginning derzelve, een gedeelte 
der officieren, welke hem 
getrouw waren gebleven , 

volgden hem naar Amerika^ 
Tijdens den vrede van A-
mieris,'keerde hij naav.Londen 
terug, alwaar- hij dezelfde 
Yooringenömenheden, vond, 
welke de uitgave zijner Me-
moriën niet in staat Was te 
dóen verdwijnen; hij gaf de
zelve van 1803 tot 1808 onder 
dezen titel in het licht: Mé
moires etc. (Gtedenkschrif-
ten van dew Graaf DE Pïïl-
SJYE , kunnende dienen tot 
de geschiedenis van de ko~ 
ningsgeiinde -partij, gedu
rende de laatste omwente
ling), Qé\.n, in 8.v0 Deze 
eenigzins breedvoerige regt-
vaardiging , waarin :hij mét 
vele laatdunkendheid en harde 
bewoordingen, verscheiden 
ministers en koningsgezinde 
agenten behandelde, werd te 
Londen in de tijdschriften 
en in verscheidene losse stuk
ken tegengesproken en we-
derlegd. Zijne öngeiïade was 
volkomen. Zeer gevoelig voor 
het denkbeeld, hetwelk de 
prinsen van hem hadden op
gevat, had hij zich in En
geland doen naturaliseren, 
alwaar hij slechts eene kleine 
jaarwedde genoot, hem door 
'heVBritsche bestuur verleend. 
De Graaf DE PDISAYË keerde 
bij de restauratie niet naar 
Frankrijk terug; hij is den 
13 October 1827 te Bam-
mersrnithb%Londen, alwaar 
hij zijn verblijf hield, over
leden , na alvorens de troost-
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middelen der Godsdienst, uit 
de< handen van eenen god-
vmchtigen prelaat, den heer 
WEID, bisschop yan Amiclea, 
te hebben ontvangen. De Graaf 
BE PülSArE beklaagde zich 
dikwijls over.de ondankbaar-, 
heid der menscheb ; het is 
te betreuren dat hij in zijne 
verdediging eene "• bitterheid 
heeft doen doorstralen, welke 
de tegen hem opgevatte voor* 
ingenömenheden slechts kon 
doen toenemen. Zijne Ge
denkschriften bevatten voor 
het overige belangrijke bij
zonderheden,,'en zijn nood
zakelijk yoor degene welke 
eenige kennis willen opdoen 
van de Geschiedenis der ko-
toingsgezinde partij gedu
rende de omwenteling. Be
halve de Mémoires van den 
graaf DE PÜISATE , kent men 
*»°g van hem : Rèfuidtionetc. 
{Wederlegging van het las
terschrift in .het licht ge
geven door tfJrARjy), on
der den titel van: Verslag 
? J DZ. Allerchristelijkste Ma
jesteit , met hoogstderzelver 
toestemming in het lichtge
l e n , gevolgd door een Jnt-
woord aan den graaf JOZEF 

?BPDISAYE jonden, 1809, 
in 8.vo 

* PW00I.X (JoANNES BAP-
ÏISTA) , een letterkundige in 
f '62 j t e Sqint Macaire, 
in het Fransche departement " 

\ 

I der Gironde geboren enden 
17 April 1821 > te Parijs 
overleden .maakte zich door 
eenige artikels in dagbladen', 
welke veel smaak, gemai-
kelijkheid en kennis verraden, 
bekend ; hij werkte mede aan 
het Journal etc, {Dagblad 
der Fransche en vreemde 
letterkunde), aan de Gazette 
de France, aan het Journal 
de Paris en aan het Jour~ 
nal de P Empire. Hij heeft 
in het licht gegeven : i'fi'JJè 
livre etc. {Het boek voor den 
middelbaren leeftijd, of On
derhoudende onderrigtingen 
over de natuurlijke historie 
der dieren), 1800, 'm 8,"?° 
derde uitg./l803. — 2.°Pa
ris etc. {Parijs op heleinde 
derJS.e eeuw, of Geschied
en zedekundige schetsen der 
gedenkteekens en bouwvallen 
dezer hoofdstad, over den 
staat der wetenschappen, 
der kunsten en demi/verheid 
op dat tijdstip , alsmede over 
de meden en dwaasheden Aa
rerinwoners), 1800 en 1801, 
in 8,vo «J» 3,o Promenades 
etc. {Wandelingen in den 
plantentuin, in de diergaar
de en in de galerijen van 
het museum der natuurlijke 
historie), 1804, 2 dl.» in 
18."»° r— 4.° Le naturaliste 
etc. {De natuurkundige voor 
den middelbaren leeftijd, be
stemd, omtothetvervolg en 
als aanvullingiedienenvan 

5 



m n u , - ï>m i*. 
het boek vwr den middel-* 
barsn leeftijd] ,, 1805, i» 8.YQ 
-TV. $.P jbecons efc,(Maiuur<t 
hmdigs lessen, derpolyteck* 
nieke school over de alge* 
ptemeeigenschappen der.lig' 
<èhamen), voorafgegaan m 
eeM inleiding ,1305 »in 8.YP 
«m. @.e j£c& bQtmiqw etc* 
(iüf kwidkmde ««w io«^e 
#fafa*)» 1810, 2dl.*in8.v° 
met platen. —̂  1',° Promena-, 
dk etc, (handeling over ds 
klqeimrnrkt, of de kruid* 
kunde: voor den middelbaren 
leeftijd), 1811, ia i2.wo 
met platen» -* 8.° Pdstro-
logue etc, (Ds JParyssche 
asfrólogist, of de nieuwe 
MAÏXWJS &4ENSRERG), 
WW- het jaar 1812 en vol
gende, tot 1817. — 9.°M-
wtrcthgi» etc, (B&rgstfifkun* 
de,, ten gebruiks van den be.-
mktafden stand 1813, in 
8.w .-, lo.o LovisXVI 
eis* (LwEmxK JFl\door 
%io.h zeken* geschetst% of 
Briefwisseling en, andere 
geschriften van de%en vorst), 
1817., in 8,VQ ToenPojóüix 
dit werfc schreef, hield h|j 
de Briefwisseling mn La-
mmw gFÏ voor echt, 
Later- heeft men, dit onder
werp ia twijfel getrokken. 
Verscheiden Tooneels tukken 
en Opera?s , welke weinig 
fcijval gevonden hebben 5 Pc-
Joutx, heeJt ook eenige ar
tikels voor de Biagraphte 
etc, {Mgemeene levensben 

.schrijving}, van MICHAUD ge
leverd. ~-. jZift MAUW ^BT 
numire necrolog*, deel 2, 
bh* 266. , 

PüI-CHBRU, MmVwm 
KIA AÜCWSÏA (J^Y^e), kei-
«erin, dochter; van den kei-* 
zer ABCADIDS en au&ter van 
THEODQSÏDS den Jonge, werd 
in het jaar 3,99> te JToni 
sianiinopel, geboren > in ;414 
tot dugmttt. verheven, en 
deelde, met haren broeder de 
keizerlijke waardigheid. Na 
den dood van TuBOBOSiirs, 
welke in 450 plaats had, 
liet de heilige PDLCHERIA, 
MARCUN^S verheffen en trad 
met hem in de» echt,meer 
om eenen steun te vinden-, 
welke haar hielp het gewigt 
der kroon te dragen, dan 
wel om eqnea echtgenoot te 

bexitien. Zij Jw* h e m b?* 
looven dat hij met haar m 
onthouding zoude leven. Het 
concilie van CAaloedomë, f 
457 op verzoek van den hei* 
ligen LEO, door MARCJANKS 
vergaderd , overlaadde haar 
piet lofspraken. M verdien* 
de dezelve door hare gods
vrucht en haren ijver, öeae 
vorstin beminde de letteren 
en beoefende dezelve. H 
overleed in 454 , in den ou
derdom van 53 jaren. VOt-
TAIRB spreekt op eene heo-
nende wgze over deze vors
tin, in de voorrede van 
het commentarium op de 

file:///door
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Pukhwie van CORNERS. 

PlIMRREl { F R A N C I S C J J S J&») , 
heer van laMoihe Messene 
was Tan Eqgelschea oorsprong 
en zijnep vader bekleedde den 
pest van opper-^intendant bij 
MARGARETHA , koningin van 
JVavarre, welke gewoonlijk 
te Mant de Mmscm > haar 
verblijf hield. li& PÜLCHRÊ 
werd aldaar in het jaar 1540 
gehoren, volgde reeds in zij
ne jeugdige loopbaan dq wa
penen , en was bij den veld
slag van Dreusc (1562) te
genwoordig. Hij werd door 
KARELIX , naar de koningin 

1
 GAIHARINA DB MEDICIS zijne 
moeder gezonden, ora be-
rjgten haar betreffende» als
mede van den vrede te ver
nemen, waarmede deze vorstin 
zich ap dat tijdstip bezig 
hield. LEPÜLCHRE bleef steeds 
ftan het hof verbonden, en 
volgde hetzelve naarjParys. 
naar St. Germain, enz. Hij 
°ndersoheidde zich' in alle 
oorlogen, welke omtrent de* 
^ f l tijd ' plaats hadden , en 
AARÉI, I X , benoemde hem 
Jer vergelding zijner diens-

11» *Qt gewoon edelman zij' 
ner kamer. L&PO&CHRE over-
'ee« in eenen zeer gevorder
de1! onderdom, en heefteen 
Joor deszelfs titel, en door 
de,V wonderlijken stijl vrij 
«onderling werk nagelaten, 
«etwelk echter verscheidene 
geschiedkundige, • zeer zeld

zame en helangtgke daadaa-r 
ken bevat, hetzelve veertien 
titel van: Les sept etc. (Be 
«even boeken der eerlijke ver» 
maken van LA MOTHEMES* 
SMMÈ , ridder van de orde 
des koning $ en kapitein van 
vijftig gewapende liedeii van 
Z* M. Mik boek draagt den 
naam van eene der plane* 
ten , eniri ëen verhaal in dm 
vorm van tijdrekenkunde, 
waarin naar waarheid over 
de, voornaamste voorvallen 
van on&e burgeroorlogen , en 
over verschillende toevallen 
des sekryvers Hal gekant 
deld, worden aan den ho
ning opgedragen, daaren* 
boven eene mengeling van 
verschillende dichtstukken, 
treurzangen, rust* en klink
dichten , enz,), Parijs, 1587. 

POLCI (LonEWijK), een 
Italiaansche dichter, in 1432 
te Florence uit eene adellijke 
familie geboren, en kano» 
nik dier stad, is de schrijver 
van een groot dichtstuk ge
titeld'; Morgantemuggiore, 
eene soort van heldendicht, 
waarin eenige verbeeldings
kracht, maar weinig oordeel 
en nog veel minder smaak 
gevonden wordt, en waarin 
de schrijver eene wonderlijke 
vermenging van het ernstige 
met de laagste boerterij maakt. 
Hij veroorlooft zich daaren
boven beleedigende kortswijl 
over gewijde zaken en zelfs 
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grote oneerbaarheden. JEenige 
Italiaansche critici, YARCHI 
onder anderen, hebben PULCI 
boven ARIOSTO gesteld. Wat 
zeker is , is dat er tusschen hen 
beide vele overeenkomst be
staat, met betrekking tot de 
ijsselijkheid en het zonder
linge, der denkbeelden. De 
academie della crusoa heeft 
Morgante als een classielc 
werk vermeld, niet ten op-. 
zigte van de zamenstelling, 
maar betrekkelijk den stijl, 
welke het zuiverste Tos-
kaansch is. Pr/ici gaf daar
boven de Credo in 4. to

 en de 
v Belijdenis van de E. Maagd, 

een klein dichtstuk, in drie 
regdige verzen, .gevolgd door 
eenige kleine godvruchtige 
dichtstukken , in het licht, 
florence, 1597 in 4 > Het 
jaar van zijn overlijden is 
onbekend. Zaïou, de schrij
ver van eene geschiedenis in 
handschrift . der levensbe
schrijvingen, van de Itali, 
aansche dichters, heeft ge
zegd, maar* zonder bewijzen, 
dat ^dese;. dichter te Padua 
overleden was, en dat men 
hem,, even_als aan eenen geëx
communiceerde, de gewijde 
begraafplaats geweigerd had. 
.LUCAS en BERNARDUS PÜICI 
broeders van LoDtewijK, on
derscheidden zich ook in de 
dichtkunde, de eerste i's voor
namelijk bekend, door twee 
dichtstukken: l.o II Cirifo 
calvaneo, waarvan de beste 

I uitgave die van Venetië is, 
1518 in, 8.vo — 2.°IlDri-> 

' adeo , Florence, 1479, in 
4,to J)e tweede heeft een 
Dichtstuk zamengesteld over 
het lijden van j . C., en eene 
berijmde vertaling der Her
derszangen van YlBGliics. 

* PDLGAR (FERDINAND DE) , 
een beroemd schrijver door 
zijne landgenooten deSpaan-
sche PLUTARCHUS genaamd, 
werd in 1436 te Pulgar bij 
Toledo geboren. Hij sproot 
uit eene oude en beroemde 
familie en zijn vader was aan 
het hof van JOANNES II en 
van HENDRIK IV verbonden, 
de,jonge PüLGAR werd aldaar 
opgevoed, en ontving eene zij
ner geboorte Waardige opvoe
ding, op een tijdstip, waarin 
de letter,en in Spanje door 
de zorgen en de bescherming 
van den eerstgenoemde dier 
vorsten herbloeiden. IÖ ^e 
geschillen , welke tusschen 
HENDRIK IV en zijne zuster 
IsABEltA Tan Kastili'è ont
staan waren, volgde FER
DINAND DE POIGAR de partij 
dezer vorstin en toen zij ^ a 

den dood van HENDRIK IV, 
zich met FERDINAND den Ca-
iholijke , koning van Jra-
gon, op den troon plaatste, 
namen de beide doorluchtige 
echtgenooten den getrouwen 
PÜÜGAR tot zich j en benoem
den hem tot hunnen geheim-
secretaris. Kort daarna.1 ver* 
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vulde PBLGAR eene moege
lijke zending bij het hof van 
Frankrijk, waarvan hij zich 
met veel eer kweet. Bij zijne 
terugkomst werd hij tot staats
raad benoemd, en bleef ver
scheidene jaren aan het hof. 
Om zich des te beter op 
de studie welke zijn meest 
geliefkoosde hartstogt was, 
toe te leggen, keerde hij naar 
zijn vaderland terug, konin
gin ISABELLA riep hem in 
1482 terug; en benoemde 
hem tot geschiedschrijver der 
Catholijke koningen. Hij volg* 
de hen op hunne . reizen en 
hunne ondernemingen en was 
Tan de zaken, welke hij in 
zijne Kronijh van deze voor 
^aw '̂e zoo roemrijke regering-
verhaalt, ooggetuige (Croni* 
ca de los reyês Don F ER' 
ÏÏANbo y Dona 1 SABEL, 
Saragóssa, 1567 in fol.) 
Dezelve werd voor de eerste 
maal in 1488, in .4.*° ge-̂  
drukt, maarzonder den naam 
yan PDIGAR, De stijl derzelve 
's eenvoudig, maar edel: en 
beveelt zich vooral aan, door 
de .beknoptheid en naauwkeu-
"gheid in de voorstelling der 
daadzaken. Men noemt on-
yj* zÜne andere werken: l.o 
*;ƒ grooie mannen van Kas~ 
*«*i Sevilla, 1500. —2.° 
Brieven aan koningin ISJ-
s/*lA , Ahala , 1528; Ma-
**f» 1775, in 8.vo »Deze 
"jeide werken , zegt degeleer-
de CAPMANI, leeren de rnen-

schea beter kennen , dan het 
grootste gedeelte der geschie
denissen." FERDINAND DE PUL
SAR overleed in 1486. 

PÜUÜS of PÜUANÜS (Ro* 
BERT)., een Engelsché god
geleerde , volbragt Ie Parijs 
met onderscheiding zijne stu
diën. Bij zijne terugkomstin 
Engeland in, 1130 /herstelde 
hij de academie van Oxford,~ 
en verkreeg het aartsdiaconaat 
van Hochester. Eenigeh tijd 
daarna, beriep Paus INNO-
CENTIÜS II hem naar Romei 
alwaar, hij in 1144 dpor Paus 
CEIESTINÜS II, tot kardinaal, 
en door Lucius II tot kan
selier der Roomsche Kerk 
werd verheven. Pater MA-
THOÜ, een benediktijner gaf 
in 1655 zijne drie boeken • 
der Spreuken, in fol. in het 
licht. Hij is ook de schrijver 
van Commentari'én op de 
Psalmen en op het Boek 
der Openbaring, en andere 
werken; hij overleed in 1150. 

PüLMANN (THEODORDS PoEfc-
MANN, meer bekend onder den 
naam van) te Kranenburg, 
in het hertogdom Kleef, in 
1510 geboren. Ofschoon van 
eene geringe afkomst en ge
noodzaakt om van den arbeid 
zijner handen te leven, maakte 
hg zich bekwaam in de schoo-
ne letteren, en in de taal
kundige critiek. Zijn voor
naamste werk bestond in het 
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verbeteren der Latijnsche 
dichters, volgens ötlde hand
schriften, én daarvan bij PLAN
TIN, te Jntwerpen, goede 
uitgaven te leveren; hij diende 
gedurende 16 jaren óp deze 
heroemdé drukkerij als correc
tor dér proefdrukken. Men 
heeft van hem uitgaven van 
AÉATöft, Van den heiligen 
PAÜMNUS, van ¥IRGI£IÜS , van 
LuCANÜS , van JCvENAMS van 
HORAIIOS , van AÜSONIÜS, van 
CI-AÜÖIANÜS » van JESOPÜS, 
van TEBENIIDS , van SoiTo-
Nïüs, enz. Hij overleed té 
Salamattca in Spunje, 

4 PüiTENgy (WitiiAM), graaf 
van Bath, in 1682 uit eene 
Oüdé familie van het graaf
schap Leicester geboren, 
werd, nog jong zijnde, onder 
de regering van de koningin 
ANNA, in het lagerhuis beroe
pen, hij- verklaarde zich zeer 
tegen het ministerie, hetwelk 
deze vorstin in 1710 onder de 
torys had verkozen. Hij toon
de zich vervolgens, bij de 
troonsbestijging van GEÖRGE 
I , een der aanhangers van 
dien vorst té zijjn, die hem 
in 1714 tot secretaris van 
oorlog en vervolgens tot schat* 
meester der koninklijke schat
kamer benoemde. Door deze 
beide posten genoodzaakt om 
dikwijls met lord WAJUPOIÊ , 
eersten minister, in aanraking 
te komen, schenen zij ge
durende eenigen tijd in vol

maakte overeenstemming te 
leven ; maar dit duurde niet 
lang. PDÜTENEÏ", die door 
zijne talenten opgeblazen 
werd , liet niet na al de maat
regelen en de voord ragten 
van den minister met «ülk 
eene halsstarrige oppositie én 
met zoo vele bitterheid te 
laken, dat de koning zelfs 
in Julij 1731 zijnen naam 
van de lijst der geheimraden 
schrapte, en hem zijne postëti 
ontnam. PÜLTENEY sprak bij 
deze gelegenheid, in het la
gerhuis , dié beruchte rede
voering uit, waarin hij onder 
anderen » het Engelsehë nli* 
nisterie bij éenen kwakzalver; 
vergelijkt, die "de öatié als 
eenett zieke behandelt j en 
onder dé verschillende ge
neesmiddelen , Welke hij den-
zelven voorstelt * er geen weet 
te vinden hetwelke eene We* 
zenhjk genezende kracht be
zit." Zijne ongenade deed 
herri des te meer in de volks
gunst stijgen, welk6 hem 
meer en meer in zijüc on
verzettelijke oppositie d.eed 
volharden. De minister WAÏ> 
P0I.E had wel gelijk üiet te 
zeggen » dat hij zijne tong 
meer vreesde dan eenèn 
scherpen degen, Waarme
de hij bedreigd mögt Wor
den.» PüMENET behield ein* 
delijk de overhand en lord 
WAIPOLE zag zich genood
zaakt zijnen post neder te 
leggen, Zijn tegenstrever werd 



P U L . - * P U N. 3ê7 

toegelegd > schreef hij óve* 
deze wetenschap Verscheide
ne Ferhandelitigeri, «elke 
zich in Gentleman''s Magd* 
zine, Wet attdere Tan den* 
zelfden schrijver, over de 

' oudheden bevonden. Nadat 
hij gedurende eenigett tijd. 
den post vah lijfarts bij den 
graaf van Baih, wiens bloed* 
verwant hij was, had Waar*-
genomen , .vestigde hij zich 
te Blandfort, kanton Dor-* 
set, alwaar hij èetoengróötén 
roem Verwierf en den 13 
Ostober 1801 overleed. Mén 
heeft nog van hem : l,° Al
gemeen, overztgi der g&» 
schriften van LJNNÉUS, 
1782 in 8.vo .— É.O # é « ' 
sehied' èn Xevetisbesekryf* 
kundige Proeven over de vor
deringen der kruidkunde iti 
Engeland 1790, 2'dl.» m 
8.v° Deze beide Werken zijn 
in het Fransch vertaald, elk 
in 2 dl.n in8.vo, het eerste 
door MitLlN, 1789 en het 
tweede door BÜDIARD, 1809. 
Hij'heeft door zijne naspo» 
ringen de Geschiedenis vatt 
Leicesïer, door NiCHO&.eö 
die van het graaf schap Dor" 
set door HüTECfiMG, uitgave 
van Gough, zeer verrijkt. 
PUITENE! was lid van de ko
ninklijke maatschappij van 
tonden en van verscheidene 
vreemde academiën, 

iö den genèitnraad teruggé-
>' roepen en tot pair benoemd, 

met den titel vatt graaf van 
Bath. De invloed, welken hij 
in zijne overige levensdagen 
aan iet hof genoot, stelde 
hem zonder twijfel in zijne 
oogèn 'schadeloos voor de 
volkstoejuichihgen, welke hij 
niet tafcer, genoot en welke 
hij veinsde te versmaden. Hij 
overleed den 8 Jünij 1764 
in den ouderdom van ,82 ja-

• ren 5 den naam van éen be
kwaam maar biet onbaatzuch
tig man," nalatende. Hij 
had verscheidene staatkundi* 
ge schotschriften in het licht 
gegeven j' in eenen . smaak , 
waarin geen schrijver van 
zpen tijd hem kon evena
ren. Hij had ook een zeer 
Werkzaam deel aan de re* 
factie van het dagblad thé 
Vrtftsmann {De Jmbachts-
»*««). Men heeft nog van hem 
zeer geachte DichtStukken. 

* PüiXENET (RlCHAKp) , 
een Engelsche geneesheer 

. «n Kruidkenner, den 17 Fe* 
hruarij 1730 te Loughbo-
r°ugh, in het graafschap Lei-
wster geboren. Hij was eerst 
leerjongen bij eenen apotheker 
en beoefende vervolgens de ge
d u n d e . Nadat hij in 1764 
*e Edimburg tot doctor was 
fevorderd oefende hij deze 
Kunst te Leicester uit. Na-
«at hij zich met ijver op de 
8l««e der kruidkunde had 

PüNir (JAN) een Holland-
sche graveur, tooheelspeler 
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en schilder den 2 April 1711 
te Amsterdam geboren. Hij 
had zich in het graveren reeds 
Voordeelig bekend gemaakt", 
toen hij, na zich in 1733 met 
eene beroemde iooneelspeel-
ster, ANNA MARIA DE BRUIN 
in den echt te hebben be
geven, hare kunst omhelsde, 
en zelf een beroemde too-
neelspeler en de mededinger 
van DOIM werd,; hij muntte in 
de groote rollen van treur
spelen uit. De vroegtijdige 
dood zijner vrouw (1744) 
maakte hem afkeerig van het 
tooneel, en hij vatte degra-
veerstift weder op; Hij hield 
zich bezig met 36 plafonds, 
door RUBENS voor de vier 
gallereijen der Jesuiten kerk 
van Antwerpen geschilderd. 
JACOB DE WIT had dezelve 
geteekend , zes> jaren vóór 
dat dit prachtige gebouw door 
de vlammen verteerd en in de 
asch gelegd werd. Aan het 
onophoudelijk aanzoek zijner 
vrienden gehoor gevende, 
verscheen hij in 1753 weder 
op het tooneel, en twee ja
ren daarna verkreeg hij den 
winstgevenden post van kas
telein in den schouwburg. 
Reeds in zijne jeugd had hij 
lessen in de schilderkunst ge
nomen , hij beoefende dezel
ve en schilderde portretten 
landschappen en zelf geschied
kundige stukken, en zijne 
arbeidzaamheid bragt te weeg 
dat hij in overvloed kon le

ven. Hij. had zich in 1748 
weder in den echt begeven 
met ANNA MARIA CHICOT, de 
dochter van eenen koopman 
in schilderijen, die in hem 
den smaak voor de schilder-

.kunde weder had doen'ont
waken. Nadat hij in 1771 
ten tweede male weduwe» 
naar was geworden , nam hij 
nog eene derde vrouw CA-
THARINA EtlZABETH FoKKE, 
eene beroemde tooneelspeel-
ster. PUNT, die een zedig en 
zacht karakter bezat, bezat 
ook eenen goeden naam, en,, 
daar hij met de voornaamste 
lieden in betrekking stond, 
genoot hij een bijna voor-
beeldeloos huisselijk geluk, 
toen,een verschrikkelijk toe
val hetzelve kwam storen. 
De schouwburg, waarin hij 
kastelein was, werd door eenen 
vreesselijken brand injdeasch 
gelegd , hij , verloor hierbij 
verscheidene schilderstukken, 
eene gedeelte zijner fortuin, 
en hij en zijne echtgenoote 
waren naauwelijks in staat 
de vlammen te ontvlugten. 
Dit toeval had op zijne ge
zondheid eenen nadeeligen 
invloed , hort daarna werd 
hij ziek en overleed te Am-
sterdam den 18 December 
1770. Het zoude voor dezen 
tooneelkundigen-schilder be
ter geweest zijn, nooit de too-
neelstoejuichingen gezocht, 
en zich geheel en al op de 

I schilderkunst toegelegd te 
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hebben eene kunst geschikt 
om tot zijne rust en zijnen 
roem bij te dragen. 

PWMÜS (MARCÜS-CtAD-
DIUS-MAXIMÜS) , Romeinsch 
keizer, in het jaar 164 ge
boren, zijn vader was een 
smid, en hij nam de wapens 
op en geraakte door zijne 
verdiensten tot de eerste 
waardigheden van het leger en 
den senaat. Hij was proslo7% 
consul, stadhouder van Mo-
me, /en gouverneur van •ver
scheidene provinciën , waar-
ln hij zich met even zoo vele 
regtschapenheid als beleid ge
noeg.: Naden dood'der GOR-
BUNDSSEN in 237 , verklaar
de hem dé senaat met BAL-
BINBS , Augustus, ten einde 
"et rijk van de dwingelandij 
«w MAXIMINÜSSEN te bevrijden, 
"ij trok tegen hen op met 
ee& «nagtig-leger., toen hij 
hoorde dat zij voor Jquilea 
vermoord waren" 'geworden-. 
«!J werd toen door het ge
hele rijk erkend, en kwam 
*e Rome den vrede genieten, 
d00r den moord der MAXIMI-
MOSSEN verkregen. Hij maakte 
Z10«i gereed zijne zegevierende 
papens in Perzië over te 
mengen ; maar nadat de sol
daten van het pratorium op-
foe"g waren geworden, werd 
"lJ «en 15 Julij 238 door 
tf^BiNDs vermoord. Deze 
vorst een beter lot waardig, 

was groot van gestalte, had 
eene deftige houding en een 
edel gelaat. Dé zwaarmoe
digheid heerschte in zijn ka
rakter ; hij was gestreng zon
der hardheid , menschelijfc 
zonder zwakheid,, en bezat 
eene wonderbare zachtmoe* 
digheid. Hij regeerde een 
jaar en eenige dagen, en over
leed in den ouderdom van 
74 jaren. 

PüRBACH , PfiüKBACH , of 
BüRBACH ( G E O R G E ) , PoRBi-
CHIOS , in 1423 , in het dorp 
Purbach, tusschen Beijereri 
en Oostenrijk, geboren, on
derwees te PFeewn de wijs
begeerte en godgeleerdheid. 
Er ontstond bij hem een bij
zondere smaak voor de ster-
rekunde, en hij deed ver
scheidene reizen 'm Italië om 
in deze wetenschap uitgebrei
de kennissen op te doen. Men 
wilde hem te JBologna hou* 
den, maar keizer FREDERIK 
I I I , bewoog hem door vele 
weldaden om naar Weenen 
terug te keeren, werwaarts 
hij zich weder begaf. PüR-
BACH hield zich toen eenig-
lijk met de waarneming der 
sterren bezig, en na de werk
tuigen def'oude sterrekundi-
gen hersteld te hebben , was 
hij op de uitvindiDg van nieu
we bedacht. Hij vormde ster-
rekundige tafelen, en ver
beterde de driehoeksmeting 
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én de, zonnewijzerkunde. Xe 
midden zijner -werkzaamheden 
wenschte hij altijd eene ge
trouwe Tertaling te bezitten 
der Mmagesta van PTOHS-
MEÜS. Dit werk was in het 
Grieksch geschreven en hij 
was met deze taal onbekend. 
Nadat de kardinaal BESSARÏ-
ON , van Griekschen oorsprong, 
te Weenen was gekomen, 
raadde hij hem aan ÏM&T Ita
lië terug te keeren, ten einde 
de Grieksche taal te leeren. 
Hij werkte aan een uittrek
sel van dit groote werk en 
was reeds aan het zesde boek* 
Hij nam intusschen het be
sluit den raad van BESSARION 
te volgen, toen eene ziekte 
hem den. 8 April 1462, in 
den ouderdom van 39 jaren, 
weg rukte. Zijne werken 
zijn: 1.° Theoricoe nova? 
planetarum —- 2.° Observa-
iioneshassiacoe.«— 3, ° Tabii-
ICB eolipsium, voor den me
ridiaan tan Reenen) MÜJ> 
IER heeft een gedeelte zijner 
werken in het licht gegeven. 

Puitcius (SAMÜÖL) , een 
Engelsche geleerde in 1577 
in het graafschap JEssex ge
boren , in -1628 overleden, 
heeft eene verzameling van 
reisbeschrijvingen geleverd „ 
door reizigers zijner natie ge
daan , dezelve wordt zeer ge
zocht. Hij zelf was een zeer 
bekwaam zeeman, en heeft 
zijnen naam .aan eene punt 

lands gegeven, aan de uiterste 
grenzen van Spitsbergen, op 
82 graden noorder breedte, 
ontdekt. 

* PüRICEUI (JOANNES Pfi-
THÜS), een beroemde geleefde 
den 23 November 1589, te 
Gallarate, in het" diocees van 
Milane geboren, maakte zijt 
ne studiën bij de Jesuiten 
van Milane van waar hij 
naar het seminarie dier stad 
overging. Zijne kundigheden 
hadden hem den kardinaal 
FBEDEKIK BQROMEÜS dierbaar 
gemaakt,"die zich i>ij ver-t 
schillende gelegenheden van 
hem bediende en hem n»et 

eervolle taken belastte. PD' 
RICEtH kweet zich zoowel 
v&n dezelve, dat voornoemde 
prelaat in 1629 hem tér ver
gelding tot de waardigheid 
van aartspriester der kerk 
van den IJ. XAÜRENÏIÜS he* 
noemde. Gedurende de pest, 
welke in 1630 Milane teis
terde , muntte hij uit door zij
nen ijver en zijne liefdadigheid, 
hij alleen wijdde zich aan de 
dienst der besmettelingen toe, 
en was ook de eenige der 
kanoniken, die de besmetting 
spaarde. De abt PüRicEt" 
maakte uit de nasporingder 
oudegedenkstukkenzijnevoof-

naamste bezigheid. Hij door
snuffelde de handvesten, oude 
oorkonden en de bibliotheken, 
om eenige nog onbekende 
handschriften te ontdekken, 
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en hij maakte ten ,d,ezqp aan
zien verscheidene ontdekkin
gen, Hij was ook %een per 
eersten,, die in de berken yan 
dien stempel de toorts' der" 
kritiek) ontstaky welk v^oor-
beejd door MORATOM , MAE-
m,. en een aantal schrijvers 
van alle natiën gevolgd werd. 
Hij overleed in 1659 , in den 
oaderdoüa van 7Q.jaren. 'On? 
der de do.of'heni; nagelatene 
werken,} ̂ onderscheidt •• men i 
1*° 4néi'osidnp"i Madioiarii 
busilïcfemonumenia, eert voor 
de kerkelijke geschiedenis in, 
lle*i. algemeen ia#n' jvjoor die 
der kerk yan 7Lyon in h«t 
hijzonder .gewigtig;. werk. r— 
?.? Sqncti SqtyriponfessQris 

MMCELIJN^,', iumülüS; luci 
restifalm,, Müam , 1 6 5 8 . , 
in 4;to ^_ 3<0 Sanctprurn mar* 
tyrum Gj2R?Asiiet JPRÜTA-
S11» NAZARU et GELSlt 
dniALDr $t E&iANBAim, 
msertaUo. — ^ tita 'LAV-
&8NÏU, archiepisoopi, enz. 
Maar ' datgene wat de abt 
iöBïoBui,in het licht heeft 
gegeven maakt- slechts, een 
,cjeji) gedeelte zijner,Werken 
•"}• De Ambrosiaansche bi-
Photheek bevat een aantal 
2tJner voortbrengselen,, welke; 
n i e t minder belangrijk 'zijn , 
maar onuitgegeven zijq ge-
"leTen. Men verwondert zich 
°.verden arbeid, diè er ver-
e'sclit werd , om al de ,o«d,e 

jf gedenkstukken; de fhand ves
ten, , de, diplpmaïs, ;eq ,de,opr 

. schriften bijeen te brengen, 
welke' de verzamelingen, dip 
men aan hem'te d.aqkën heeft 
uitmaken, fifen hewefert, en dit 
is het gevqelen ;yan AjiGWLXW,, 
dat men»aan;hem de $fari<t 
degli umïgliati te ,danken 
heeft.. ;flet js .ten minste ze
ker dat.hij uit. de: hand-vesT 
ten /niet slechts vanAJkilcir 
ne i m^ar ook uit diéT'Vajn 
vftrsehei(Jepe 'steden;jtmljfyt-
li'è-i djoör mü0el van,^dg,ge
leerden , met welke.'sji'jj. in 
briefwisseling stond, é^naanr 
tal owïh?.en „nien^e stukke» 
en aanteekening©,iïj Ah'fltrdé 
betreffend*! •»«. -heeft;; bekomen 
en verzameld;, wagrvén.'4eaftt' 
ïljUB&spjjï hee&;gebrWik ge
maakt , voor het werk ,-h§t* 
vvelfc':hg onder ,dezen titel 
heeft in'Jiej; liqht' gegeven : 
Vetera humiliatofairb monu-
menta, annotatiouibus etfli&* 
sertationibüs , prodrpmis ilr 
lustrata, guibys multa èw» 
cr<Si cimlisjdo UtierawM mer 
dii cevi histories capita tiïus-
trantur , Müane, 1768, 3 
dtl.n in é.toABBfBMïl heeft, 
in zijne BiblivtAecct i$srip" 
torum Mediolanennum, het 
naauwkeurige. register der 
werken van Pvrnmu-lt en zij
ne Levensschets medegedeeld, 

Pns.cw.0 (HÜBRUTÜS), een 
beroemde Latijnsehe dichter, 
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in het jaar 1440 te Bres* 
cia geboren, .was een der 
geleerdste mannen van zij
nen tijd. Hij onderscheidde 
zich vooral in de Latijn-
sche dichtkunde, en men 
merkt in zijne werken eene 
grondige kennis van de taal 
op s hij schijnt met hel le
zen en beoefenen van Ym-
GIIIÜS doorvoed te zijn, en 
dikwijls biedt hij eene ge
lukkige navolging van zijn 
voorbeeld aan. Hij is de 
schrijver van twee dichtstuk-
ien. De val van Konstan-

. tinopel, in 4 boeken; dit 
werk is niet voltooid ge
worden ; De marteldood van 
•den jongen SlMON, door 
de Hebreërs ten dood ge-
bragt, Augustus 1511. Pos-
•ctio werd door de Venetiaan-
sche republiek tot verschei
dene gewigtige zendingen ge
bruikt. Hij verstond dë zaken 
«eer wel en was daarenboven 
een uitmuntend kenner der 
Grieksche taal. Hij overleed 
in het jaar 1542 in eenen 
gevorderden ouderdom. 

PüTÉANÜS (ERTCIÜS) ofVAN 
DE PüME,inl574 te Fenlo 
geboren , was de leerling van 
JUSTÜS LIPSIÜS. Hij reisde 
in Italië en verkreeg eenen 
leerstoel voor de welspre
kendheid \6 Milane. Zijne 
beroemdheid deed hem door 
PHIHPPCS I I I , koning van 
•Spanje., tot zijnen geschied-

| schrijver verkiezóu. we aarts
hertog ALBERTÜS , die hem in 
Nederland verlangde te heb- * 
ben, gaf hem den post van 
hoogleeraar, welken JDSTÜS 
LTPSIÜS had bekleed, het be
stuur van de citadel van £eu-
ven, en eenen post van staats
raad. PUTÉANÜS had deze be
looningen aan zijne verdien
sten en aande hoedanigheden, 
van zijn hart te danken. Hij 
bezat even zoo vele zedigheid 
als kunde; hij was een Chris
telijk wijsgeer, die er zich 
gedurende meer dan 40jaren 
met veel ijver op toelegde, 
de hem toevertrouwde kwee-
kelingen tot de schoone let
teren en, nog meer tot de 
deugd' op te leiden. Zijn stijl' 
was niet die der ouden , het 
was die van JÜSTOS LIPSIÜS 
zijnen meester. Hij overleed 
in 1646, te Leuven, in den 
ouderdom van 721 jaren. Men 
heeft van hem een aantal 
geschiedkundige , rede-W 
Romeinscheoudheid-endicht-

kundige werken. De voor
naamste zijn: 'Staiera belU 
et pacis, 1633, in •4.10-» 
waarin hij de Spanjaarden 
wil overhalen den vrede te 
sluiten. Men beweert dat zijne 
vredelievende grondbeginse
len, en de wijze, waaropng 
'dezelve ontwikkelde, hem bij
na m netelige omstandigheden 
zouden 'hebben gewikkeld. 
Historia in subrica, Leif" 
%ig, 1678, in tol 'Hij ont-



P U T . 373 

ving tot belooning van de 
aartshertogin IsABEtiA, eene 
gouden halsketting. Theatrum 
Aeroioum imperatorum aus~ 
triacorum, enz., Brussel, 
1644, in fol. een oppervlak
kig werk. Comus, seu de Luxu, 

• door NICOLAAS PmoQüitf, in 
het Fransch vertaald, ,onder 
den titel van; Comus of Set 
dartele gastmaal der Cim~ 
meren; Parijs, 1613 , in 
12.mo en eene menigte andere 
werken, waarvan er verschei
dene in de JRömeinsche Oud' 
heden, zijn opgenomen. — 
Zie NICERON , deel 16. 

PüTHERBJEÜS. 
HEnBAüLT. 

Zie Pcr-

PDTIPHAR. — Zie JOZEF. 

PCTSCHIÜS(EI.IAS) , in 1580 
te Antwerpen, uit eene van 
Augsburg oorspronkelijke fa-
m'lie, geboren, had eerst den 
ouderdom van 21 jaren be-
rei|st, toen hij in het licht 
8a' SjuirsTios, Let/den , 
1601» in i2.Bio-, met frag
menten en goede aanteeke-
nu)gen. Hij gaf vervolgens 
eené Fer%ameling van drie 
e n "enig o ud e Spraakkundi-
p n » met aanteekeningen in 
i fiL l i c l l t» Henegouwen-, 
l b °3 , in 4.to Deze geleer-
£e was met andere wer-
Ken bezig, toen hij in 1606, 
6 Staden, in den 'ouder

dom van 26 jaren overleed. 

* POT'TER (JOANNESSTEPHA-
NÜS) , een beroemde Duitsche 
publicist, den 25 Junij 1725 , 
te Iserlohn geboren, volbragt 
zijne studiën aan de hooge-
scholen van Marbourg, MaU 
Ie, Jena, en werd in 1746 
beroepen om aan de hooge-
school te Gattingen, eenen 
leerstoel te bekleeden. Maar 
alvorens hij deze bediening 
aanvaardde, zond het Hano-
versche gouvernement hem 
naar ffret%lar, Hegensburg 
en PFeenen, pm er de orga
nisatie der hooge geregtsho-
Ven en van den rijksdag te 
beoefenen. POTTER niéld ver
volgens , gedurende meer dan 
vijftig jaren , leergangen over 
het openbare regt, den pleit-
handèl der hooge geregtsho-
ven en de geschiedenis des 
rijks. Hij vond nog den tijd 
om bijzondere regtsgeleerde 
léssen te geven, en om deel 
te nemen aftn de werken der 
regtsgeleerde faculteit, waar
van, hij in 1797 , bij den dood 
van BOEHMER, deken werd. 
Zijne raadplegingen en voor
al die> welke hem in be
trekking met aanzienlijke per
sonen stelden, deden zijnen 
roem toenemen. POTTER over
leed te Gollingen, den 12 
Augustus 1807. Zijne Raad
plegingen benevens zijne be
langrijkste werken werden 
3 • .' ' 
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groolöndeeis afzöftderlijk ge
drukt, en verzameld onder 
den titel van: Keurvan regts-
aaken , Göttingeti, 1767 , 
1809» 16 dl;» in fol. en on-
der die van Beytr&ge, enz. 
Göttingen, 1777, 1779, 2 
dl.» PpxxjER heeft eenen aan-
rtierjselijken invloed uitgeoe-, 
fend op de geschiedenis van 
het openbare regt in Duitsch-
land. Even %oo geleörd als 
MoisER, schr.èef hij beter: en 
had meer orde en duidelijk
heid. Zijne in het Hoogduilsch 
en in het Latijn geschrevene 

, werken bevatten onderwer
pen over het burgerlijke regt 
en den pleithandel voor de 
hoogere geregtshoven. De 
merkwaardigste zijn s 1",«> 
Proeve van eene akademische 
geschiedenis der geleerden, 
van de Gbttingsche hooge-
school, 1768 — 1788. —• 
2.° Handboek, der geschie
denis van Dmisehland, Göt
tingen, 2.e uilg, 1772 , 2 
dl.n ~ 3.° Letterkunde van 
hei openbare Duüsché regt, 
ibid 1781, 1783, 3 dl.n 
KiüBER heeft er in 1791, 
een vierde deel bij geleverd. 
—> 4.° Nova Mpitome pro~ 
cessus imperii svpremorum 
iribunalum , ibid 1796, in 
8.vo -_ 5,o Geschiedkundige 
ontwikkeling der staatsre* 
geling, van , het JDüitsche 
rijk, ibid 1798, 2.e. uitg. 
3 dl.n —. 6.o Zijne, Levens* 
beschrijving door hem zel-
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ven geschreven, ibid 1798,* 
2 dl.n _ 7#o Institulionas. 
jv,ris publici Germaniti, 
ibid 6.e nitg. 1802. De ge
schriften .van, PUTTER hebben 
veel van hunne waarde ver-, 

• loren, uithoofde van de 
staatkundige veranderingen, 
sed,grt derzelver uitgave voor
gevallen. Daar zijne geestver-. 
mogens in zijne laatste jaren, 
verzwakt waren, had de 
schrijver het verdriet niet de 
oorzaken te kennen, welke 
het nut zijner werken enden 
prijs van zijnen letterkundk 
gen roem zouden verminde-, 
ren. Men. heeft ook van hem 
vcrschejidene stichtelijke en 
zedekundige werken. 

Por (RAIMÜNDUS DÜ) , De 
Podio, 2.e grootmeester van 
de orde van den "heiligen 
JOANNMS van Jeruzalem ï 
voglde in 1120 GBRAUOOS , 
insteller dezer orde, op. flïj 
was uit Daüphine of welligt 
uit Languedoc oorspronkelijk. 
Nadat verscheiden edellieden, 
in' staat om de wapens te 
voeren, zich onder zijne ba
nier hadden geschaard, bragt 
hij eene krijgsmagt tot stand,, 
teneinde de Godsdienst tegen 
hare vijanden te verdedigen. 
Hij beriep het eerste alge-
meene kapittel en ontwierp 
in hetzelve nieuwe regels in 
1128 door Paus CAfcUXTüsen 

in 1130 door iNNOaifUDS 
I I , bevestigd. Nadat bij troe-
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pen verzameld had, bood 
hij zijne diensten aan Bou-
DEWIJW koning van Jeruza
lem aan, wien hij bij het 
beleg: van 4scalon vergezel
de, alwaar hij zijnen moed 
deed uitblinken. De stad gaf 
zicht in weinige dagen over. 
ANASTASIUSIV, deze overwin
ning vernomen hebbende, ver
leende in het jaar 1154 groote 
voorregten a,an zijne orde» 
Het is, wat ook de abt DE 
VERIOI zeggen moge, 'van* 
dit tijdstip af dat de orde in 
drie klassen werd verdeeld Ï 
als ridders, wapendragers, en 
kqpellaans, Vroeger waren 
er slechts twee klassen ; die 
der geestelijken en leèken, 
BilJïDNDqs overleed in 1160. 
Ofschoon wij gezegd hebben 
dat hij. de tweede grootmees
ter der orde was, is het echter 
zeker dat hij het eerste dien 
titel aannam , daar GEBARDÜS 
slechts dien van rector van 
het ziekenhuis van den heili
gen. JOAitNES van Jeruzalem 
voerde. De dappere MONTBRUN 
was uit dezelfde familie. {Zie 
«ijn artikel). 

Por (CHBISXOFFEI. DU), oud
ste zoon van CJUÜDIUS DU 
Po*, vrerd in 1580 ie Parijs 
geboren , volbragt zijne stu
diën te Tours, en volgde den 
tardinaal DE JOTBUSE naar 
Qotne in hoedanigheid van 
"jnenprotonotaris. Hij bevond 

. zich aldaar ten tijde dat de 
congregatie van den Index 
het eerste gedeelte der Ge
schiedenis van deri president 
DE THOD onder het getal der 
verbodene boeten wilde stel
len, op grond van de. groo
te toegenegenheid, welke de 
schrijver voor de protestan
ten aan den dag legt, en van 
de vooringenomenheid, welke 

• hij tegen de Catholijken open
baart. Dü PUT werkte vruch
teloos om het besluit voor te 
komen, hetwelk werkelijk den 
7 November 1609 werd uit
gevaardigd. Bij zijne terug
komst in Frankrijk, werd hij 
kar thuizer te Bourg~fontaine 
en later algemeen procurator 
zijner orde te Rorne, alwaar 
hij in 1654 in den ouderdom 
van 74 jaren, als prior van 
het karthüizer klooster dier 
stad , overleed. Gedurende dat 
hij aalmoezenier des konings 
en bij den kardinaal DU 
PEBUoJf was, schreef hij de 
Perroniana, eene verzame
ling vol gewaagde bijzonder
heden, "door de zorg van 
DAIM.É den zoon in 1669 in 
12>° gedrukt. Dit boek en 
eenige andere verhalen schij
nen te bewijzen dat hij niet 
volkomen met den geest Tan 
Zijnen staat doordrongen was. 

POT (PBTHUS DU), broeder 
van den voorgaande, en derde 
zoon van CUÜDIUS DU POT , 

4 . 
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in 1582 te Parijs geboren. 
'Hij was met ijver werkzaam 
aan de nasp'oring der regten 
des konings, en aan den in-
Tentaris van de schatkamer 
der handvesten. Zoovele zeld
zame stukken welke hij onder 
de oogen had gehad, gaven 
hem eene zoo groote kennis 
van al de deelen der geschie
denis van Frankrijk, dat 
weinige er znlke gelukkige 
ontdekkingen in gemaakt heb
ben. IJaar de koning regten 
meende te moeten doen gel
den , op de van de bis
dommen Met%,Toul en Ver
dun afhankelijke beneficiën , 
zoo werd DO Per met IE 
ÉREX en DE JLORME met die 
taak belast. Hij droeg er al
leen den geheelen last van , 
en ontwierp al de tot deze 
zaak noodige stukken, welke 
eigenlijk beter door de magt 
en de alles aan zich onder
werpende inborst van LODE-
WIJK XIY, dan wel door de 
knnde der geleerden werd 
opgehelderd. Nadat hij tot 
raadsheer-, bij het parlement 
en tot opziener van de bibli
otheek des konings was be
vorderd, onderscheidde hij 
zich in deze beide betrekkin
gen door zijne liefde voor 
de letteren, en hij overleed 
in 1651 te Parijs, in den 
ouderdom van 69 jaren. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1.° 
Traite etc. (Verhandeling 
over de regten des konings , 

op verscheidene staten en* 
heerlijkheden), 1635 in fol. 
De kardinaal DE RICHEIIBÜ 
belastte met" dit voor de ko
ninklijke magt en de schatka
mer belangrijke werk, THEO-

' DORDS GODEFROÏ" die er ge
zamenlijk met DÜ Por aan 
werkte. — 2.° Recherche etc. 
(Wasporing om aan te too-
nen dat verscheideneprovin
ciën en sleden' des rijks tot 
de domeinen des konings be-

* hooren); een werk in den 
geest en het doel van het 
voorgaande geschreven. —*.3.° 
Preuves etc. (Bewijzen der 
vrijheden van de gallikaan
sche kerk, in de Verhande
ling over de vrijheden), Pa* 
rijs, 1731, 4 dl.11 in fol. 
Dit werk mishaagde niet al
leen aan het hof van Rome, 
maar twee. en* twintig bis
schoppen of aartsbisschoppen 
der gallikaansche kerk veroor
deelden hetzelve met even 
zoo veel nadruk als gegronde 
redenen. » Men moest, zegt 
een criticus, ter verbetering, 
tot andere handen zijne toe-
vlagt nemen ; maar de stofte 
is reeds sedert zoo lang door 
de wereldlijke handen - ver
ward, dat* men nog niet ge
slaagd is , en "waarschijnlijk 
nimmer slagen zal, hetzelve 
volkomen te ontwarren." —• 
4.0 Histoire etc. (fVare Ge
schiedenis der veroordeehng 
van de orde der tempelieren). 
1751in4.toen 2dl.»in 12.»° 
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eene zeer toorlreffelijk,e en 
• belangrijke verzameling. Het 
blijkt uit deze verzameling , 
dat de orde, hare vernietiging 
verdiende, ofschoon men alle 
gruwelijkheden, welke men 
aan dezelve toqschrijft, niet 
kan gelooven, noch dever-
scKrikkelijke doodstraf des 
grootmeesters, en van zoo
vele andere ridders kan goed
keuren, (Zie CLEMENS V , 
MOUT , PHIUFPÜS denschoo-
ne, en het Journ. hist. et Lilt. 
l,steOctober 1790 blz. 163), 
— 5.° Eistoire etc, (dlge-
tneenegeschiedenis der scheu-
ring, welke van J378 af 
tot J428 in de, Kerk be
staan heeft) 1654, in 4. to 

— 6.o Mempire etc. '{Ver-
'handeling over de voorzie
ning in de prelaatschappen 
der Kerk); — 7.° Diffé-
rends etc. (Geschillen tus
schen den heiligen stoel en 
w keizers betrekkelijk de 
inhuldigingen); — 8.° 
•ffisioire etc*, (Gesc/iiedeins 
vgn het verschil tusschen 
P««S BONJFACIUS VIII 
en honing PBILIPPÜS den 
sohoone) in fol. ,• •— 9.° 
•Traite etc. (Verhandeling 
Jjer de Salische wet) — 
wfi Eistoireetc. (Geschie-
"•enis^ der gunstelingen) in 
*-t0 en in 3 dl> in 12.«° 
"~" 11.° Du Concordat etc. 
{Over,het concordaat van 
BoJogna, tusschen Paus LEO 

Y 

X en konjng FRAÏÏCISCUS 
I), — 12.o Traite etc. {Fer* 
handeling over de regent
schappen en minderjarighe* 
den der koningen van Frank
rijk), in 4 > of 2dl.nin 8.vo 
—• 13»° Traite etc. (Verhan
deling over de bijdragen wel
ke de geestelijken den ho
ning, in geval van nood, ver-. 
schuldigd %ijn); — 14.° 
Mémoire etc. (Verhande
ling over het aaneigenings-
regt:) — IS.o Traite etc. 
{Verhandeling over hetKer-

. kelijke interdict); — 16.° 
Metnoire etc. {Verhandeling 
en onderrigt om de onschuld 
van messire FRANCISCÜS 
JüGUSfüS DE Tsou te be
wijzen) ;:•-—• l!7.o Jpologie 
etc. (Verdedigschrift der 
geschiedenis van den presi
dent DE TaOö enz.) in de 
verzameling der Geschied
kundige stukken, Delft, 1717 
in 12.i»o twee vruchten der 
vriendschap en welligt der 
vooringenomenheid. Du Por 
legde er zich in bijna al 
zijne werken op toe, om het 
kerkelijke gezag tê  verlagen 
maar men moet tevens be
kennen dat de kracht der 
waarheid hem getuigenissen 
afperste die des te belang-
rijker waren , wijl hij geloond 
had een groot tegenstrever 
derzelve te zijn zoo als b. v. 
» Alles wat de Godsdienst en 
de kerkelijke zaken betreft, 

5 
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moet door de geestelijken on
derzocht en beslist worden , 
en niet'door dejeeken ; deze 
grondregel is door beide par
tijen erkend." Hij^haalt ten 
bewijze het concilie van Sar-
dica, de woorden van Osius 
aan CONSTANS (Zie Osrus van 
CORDOVA) en de klagten van 
den heiligen: HILARIUS aan 
denzelfden keizer aan. Hij 
vervolgt: » Daar er twee 
soorten van staten in de we
reld zijn , die der geestelij
ken , of der priesters, en die 
der wereldlijken of der lee-
ken , zoo bestaan er ook twee 
magten , welke het regt heb
ben, wetten te maken, en die
genen te straffen, welke de
zelve schenden , de geeste
lijke en de wereldlijke." 
(frif'heden der Galikaan- \ 
sche kerk deel 1, blz. 13 
en 21 ,uitg. 1751J.NICOI.AAS 
RIGAULT , zijn vriend, heeft 
zijn Zeven beschreven. 

voor de werktuigkunde de 
achting der geleerden ver
worven, Hij is de eerste, die 
volgens het stelsel v-an Co-
PERNjiCüS, beweegbare sphe-
ren heeft vervaardigd. De 
waterwerktuigen hebben de 
aandacht der geleerden van 
Parijs en der vreemdelingen 
tot zich getrokken. Hij over
leed in 1738, in den ouder
dom van 58,jaren. 

PüTGüiixoN. — Zie PIN-
GOMN. 

POT^HERBAUI-X (GABRI^ 
nu), Puterboeus, een reli
gieus der orde van Fonte-
vrault, en' doctor der Sór~ 
bonne, in Touraine geboren, 
was een der beroemdste pre
dikers, en der bekwaamst^ 
controversisten van zijnen tijd. 
De protestanten beschouwden 
hem als hunnen geesel. Hij. 
overleed in 1566, in «et 
klooster van 0 . X, V. van_ 
Colignance, in Picawe. 
Men heeft van hem verschei
dene werken, de meest be
kende zijn; 1.° Mvangehctt 
Tetranomon, — 2.° Theoti-
mus, de iollendis et expur-
gandis malis libris > Parijs, 
in 8.vo, 1549. 

PüTSÉGÜR (JACOBÜS DB 
GHASXENET, heer van), kolonel 
van het regiment van Piémont, 
en luitenant-generaal der ko
ninklijke Jegerbenden, onder 

PüT (CtAUDIOS ÏHOMAS Du), 
de zoon van eenen negociant 
te Parijs, alwaar hij geboren 
werd, verhief zich door zijne 
verdiensten. Hij werd raads
heer van staat des konings, 
honorair rekwest-meester, be
windhebber van Ntewvó-
frankrijk in Canada, en 
gedurende 12jaren , advocaat-
generaal in den grooten raad. 
Hij had door zijne talenten 
voor de wetenschappen en de 
schoone kunsten, en vooral 

http://1751J.Nicoi.aas
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de regeringen van LODEWIJK; 
XIIIeoLDDEWUK XIV stamde 
af uit eene herpemde. familie 
yanjrmagndc. Hij voerde 
onafgebroken 43 jaren de wa
pens, eii was bij meer dan 
120 belegeringen, en meer 
dan 30 geveohten, veldslagen 
of öfltmoeüngen tegenwoor
dig, en ging door alle mili
taire rangen, «onder ooit ziek 
te zijn geweest, noch eenige 
verwonding: te hebben beko
men, . Hij heeft Gedenk* 
schriften nagelatenV die van 
1617tot 1658 gaan. Dezelve 
zijn door, de zorg"van Du» 
CHÈHE, geschiedschrijver van 
Frankrijk, in 1660 te Pa
rijs en te Amsterdam , in 
2 dl.n in 12.mo in het licht 
Begeven. PETIÏOT heeft de-
«el'e opgenomen, in, egnë 
Collection etc. (Per nameting 
«*« gedenkschriften betrek' 
keiijk de geschiedenis van 
Prankrïjk). Men v in d t er 
^schillende belangrijke ge-' 
beurtenissen, betrekkelijk de' 
kampementen , in welke hij 
aich. bevonden heeft, en aan 
het slot komen vrij nuttige 
militaire onderrigtingen voor. 
De_ schrijver verhaalt met 
vrijmoedigheid en op eenen 
"waarheidminnendentoon^ Hij 
0Terleed in 1670, in den 
ouderdom van 82_jaren. 

Poy^Gua (JAC<JBUS FRAX-
CISCÜS DE CHASTENET, mark
graaf van), zoon van den 

voorgaande, werd té Parijs 
in 1655 geboren. Hij vverd 
van rang tof rang bevorderd 
en tot lid van den krijgsraad 
benoemd , welke na den dood 
van LODEWIJK XIV, in 1H5 
werd opgerigt, en ontving 
eindelijk'in 1734 den maar
schalksstaf van Frankrijk. 
In 1739 .werd hij tot lid der 
koninklijke orden benoemd, 
én hij overleed te Parijs 'm 
1743, na zich door zijnen 
geest en zijnen moed onder
scheiden te hebben. In 1703 
was hij den maarschalk DE 
BERWICK ,' onder wiens be
velen hij als directeur-ge
neraal der troepen moest die
nen , in Spanje vooruitge
gaan. Hij had eenen grooten 
invloed op de staatkundige 
aangelegenheden van dat ko
ningrijk, en droeg bij ter 
bevestiging van. den troon 
van Piuurpas V. Men heeft 
van hem een zeer gezocht 
•werk', geti tcld Jrt * de la 
guerre [krijgskunst) 1748 , 
in fol. en 2 dl.», in 4.*° — 

* PUÏSÉGÜR ( J A C O B Ü S FRAN-

CISCÜS MAXIMUS »B GHASTE-
NET , markgraaf van) ,. zoon 
van den voorgaande, te fa-
rijs in 1716 geboren, en in 
1782 overleden, onderscheid
de zich in.de loopbaan der 
wapens, en bereikte, nog 
jong «ijnde, den rang van-
luitenant-generaal. Hil heeft 
nagelaten? 1." Discussion 

\ 
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etc» (Belangrijke naspo* 
ring, over de aanmatiging 
der geestelijkheid, om de 
eerste orde in eenen staat 
te zijn), 1767, in 8.v° 
welke verhandeling den schrij
ver bijna in de Bastille 
bragt. Het stuk werd , bij 
vonnis van den staatsraad 
van den 12 Februarij 1768 
verboden en vernietigd, en 
de bisschop van Orléans, 
toenmaals, met de portefeuille 
der beneficiën belast, ver
klaarde in zijne verontwaar
diging dat nimmer een Por-
SÉGDR eenige beneficie zou 
bekomen, » Dit werk, zegt 
de Biographie universelle 
van MICHAÜD , is vol van 
bedroevende leeringen, welke 
dien treurigen roem gaven, 
welken toenmaals al te zeer 
werd nagejaagd, zelfs door 
diegene, welke er later op zulk 
eene wreede wijze de" uit
werkselen van hebben on
dervonden : ook bleven de 
revolutionnairen in de con
stituerende vergadering niet 
ten achtere, om hetzelve met 
Jof aan te halen." Tijdens 
de discussie over de geeste
lijke goederen, drukte DD-
PONT DE NEMOURS zijn leed
wezen uit,' dat men, in den 
tijde, het door PDTSÉGUR voor
gestelde plan niet gevolgd was. 
— 2.° Etat etc. {Tegen
woordige slaat der militaire 
kunst en der wetenschappen 
in Sina), Londen {Parijs), 

1773, in l2.wo — 3.o Du> 
droil etc. [Over hetrègtvan 
den vorst op de goederen 
der geestelijkheid en der 
monniken), 177IX — 4.0, 

Analyse etc. (Ontleding en 
verkorte uitgave van het 
schouwtooneel der natuur) 
van PtucHK,' Beims, 1772, 
1786, in 12.m°, en verschil
lende gelegenheidsstukjes. 

* PÜYSÉGUR (PETRUS Lo-
DEWIJK DE CHASTENEÏ , graaf 
y,an), zoon van den maar
schalk van Frankrijk, 3x-
COBÜS FRANCISCOS , werd in 
1727 geboren, en volgde even
als zijne voorouders de loop
baan der wapenen. Hij was 
tot den rang van luitenant-
generaal der koninklijke le
gers opgeklommen, toen hij 
tot het ministerie van oorlog 
werd beroepen. Ofschoon hij 
dien post slechts tot 1789 
behouden had, verklaarde de 
constituerende vergadering Pij 
zijne aftreding, dat hij door 
de natie geacht en betreurd 
werd. PüïsÊGUR onderscheid
de zich door zijne trouw je-
gens de monarchie op den 
dag van den 10 Augustus, 
gedurende welken hij met 

zijne compagnie edellieden 
streed-, Na den dood van 
LODEWIJKIVI , begaf hij zich 
naar vreemden bodem, kwam 
Vervolgens in Frankrijk te
rug en overleed te Baba-
stensin 1807. Hij was «root-
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Kruis der orde van den heili
gen LoDEWljK. MlLWff schrijft 
hem een werk toe over het 
dierlijke magnetismus, met 
aanteekeningen van D'EPBÉ-
MÉNII gedrukt (Mag. ency-' 
clop,, Octob. 1807, blz. 418). 

* PüVSEGUR (JoANNES Aü-
HSÜSTÜS DE CHASTENET D E ) , 

aartsbisschop van Bourges, 
broeder van den voorgaande, 
in 1740 te Babastens gebo
ren,, werd in den onderdom 
van 31 jaren tot bisschop van 
Saint-Omer, later van Car-
m$onne,.m eindelijk in 1788 
«tot aartsbisschop van Bour-
ges benoemd. In het vol
gende jaar werd hij tot de 
algemeene staten afgevaardigd, 
onderleekende verscheiden 
protesten der regterzijde, en 
was een der dertig bisschop
pen, die de Expositionetc. 
{Verklaring der grondb$~ 
ginsekn tegen de burgerlijke 
constitutie der geestelijkheid) 
onderteekenden. Genoodzaakt 
om zijn, vaderland te verlaten, 
'Was, Hij mede een der onder
teekenaars der Instruction 
*fc« (Onderrigting over de 
aan de Godsdienst ioege-
kagte inbreuken), in 1798, 
door de uitgewekene Fransche 
Bisschoppen uitgevaardigd. In 
'I-801 deed hij afstand van zij-
ne»i stoel, en kwam in Frank-
rift terug, alwaar hij in af
zondering leefde. Hij is te 
Mabastens in 1815 overleden. 

* POTSÉGTJIt ('ASTOHIOS H ï -
ACINTHOS ANNA DE CHASTE
NET DE), meer bekend onder 
den naam van Graaf van CHAS
TENET , scheeps-kapitein der 
koninklijke marine, werd in 
1752 geboren , en was de 
tweede zoon van den maar
schalk DE PcrsÉGCR. Reeds 
in zijne prilste jeugd, ver
raadde hij eenen grooten aan
leg voor de wiskundige we
tenschappen , en onderscheid
de zich in het ..vak, waaraan 
hij zich had toegewijd, door 
zijne talenten en nuttige na-
sporingen. Op eene reis /wel
ke hij in 1772 naar de Ka
narische eilanden deed, ver
zocht' en verkreeg hij van den 
koning van Spanje de ver
gunning om in de catacom
ben te gaan, welke tot be
graafplaats dienden def Guan-
chen, een volk, dat eertijds 
het eiland Teneriffe bewoon
de , doch waarvan de oor
sprong tot heden onbekend 
is. Het gelukte hem, te mid
den van duizenden gevaren , 
er zeer wel bewaarde murniën 
uit te halen, weike de ka
binetten der natuurlijke his
torie van Parijs en Madrid 
versieren, alwaar men dezelve 
nog ziet. Het gouvernement 
droeg' hem in 1774 de eer
volle taak op, om kaarten 
van alle landigsplaatsen van 
het eiland St. Domingo te 
ontwerpen, om tot gidsen 
te dienen der scheepvaart 
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in , die zeestreken : dezelve 
zijn nog steeds van het grootste 
nut. DE PÜÏSÉGÜB verliet in, 
het begin der omwenteling 
zijn vaderland, diende in het 
Jegervan CONDÉ, ging vervol
gens in dienst van Engeland, 
en later in die van Portu
gal over. Na den rang va,n 
schout-bij-nacht, en het kruis 
der Christusorde te hebben 
bekomen, redde hij uit Nar 
•pels, FERDHfAND IV en zijne 
familie, en bragt hen , aan 
boord van een schip, waar
over bij het bevel voerde, naar 
Sicilië over. In _1803 in 
Frankrijk teruggekeerd, ging 
hij niet weder'in dienst 5 maar 
hield zich enkel met de stu
die bezig. Hij was geleerd, 
weldadig en zeer aaa de Gods
dienst verkleefd. Hij eindigde 
zijne loopbaan den 20 Ja-
nuarij 1809. 

/ . •* PDTSÉGOR (AMANDÜS MA-
K J A . J A C O B Ü S J»E ClIASTENET, 

markgraaf v,an), i kleinzoon 
van den maarschalk van dien 1 

Haam, werd in 1752 gebo
ren, en begaf zich reeds in 
den ouderdom van 16 jaren, 
onder, de artillerie, alwaar 
zijn naam en zijne verdien
sten hem eene buitengewone 
bevordering bezorgden. In zijn 
27.e jaar verkreeg hij den 
rang Tan kolonel, onder voor-" 
waarde echter, dat, alvorens 
er de werkzaamheden van te 
verrigten, hij eenzeker aan

tal jaren' zou besteden , om 
dè vereischte kundigheden^ 
aan alle tösschenrangen ver
bonden , óp te doen. Hij 
maakte in -17821 j . den--Veld- . 
togt van Spanje mede, en 
had, bij het beleg van -Gt-, 
brallar, het opzigt over de 
loopgraven», In 1786 werd 
hij benoemd tot bevelhebber, 

'van bet regiment artillerie 
van Straatsburg. In het be
gin der Fransche om wente
ling, omhelsde hij de grond
beginselen derzelve;* doch met 
gematigdheid , ,én werd met 
tien rang van veldmaarschalk* 
bevelhebber der artillerie-
school van Za/êre., Hij nam 
zijn ontslag in 1792 ,.en^oe.r-. 
de naar zijne haardstede, te-, 
r«g ; maar wejdra werd_.bij 
beschuldigd » van met -sfijöa;. 
uitgewekene broeders in b''»ef-
wisseling te staan , en met 
zijne vrouw en kinderen 
gedurende twee jaren 'e, ° 

I Soissws /gevangen gehou* 
den. Hij begaf zich daar
op «aar zijn . landgoed Bu? 
mncy, in de nabijheid dier -
stad, en gaf in de steengroe
ven , welke hij bezat, eene 
•schuilplaats aan verscheiden 
vogelvrij - verklaarden. , /H? 
kocht ook een gedeelte van 
het erfgoed zijner familie te
rug, hetwelk hij met zijne 
broeders, toen deze in Frank
rijk terugkeerden, deelde. 
Na den 18 Brumaire, werd 
hij maire van Soissons, doch 
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nam zijn ontslag in 1805. 
Hij beeft zich sedert dien 
tijd met veel ijver op het 
magnetismus toegelegd, waar
van hij, reeds bij deszelfs 
ontstaan, te goeder trouw
de voorstander was. Hij heeft 
in het licht gegeven: 1.° 
Mémoire etc. (Verhande
ling i om te dienen tot de ge
schiedenis en de invoering van 
hei dierlijk magnetismus), 
Parijs, 1784, 1788 en 1809, 
in '8,v<V naamloos. — 2.° 
Suite etc, (Fervoïg op deze 
verhandeling} , 1805, in 8.™ 
— 3.o Du magnetisme etc. 
(Over, het dierlijk niagnè-
tismus, beschouwd in, des* 
zelfs betrekhingen niét ver
schillende lakken der na-
luurkunde), 1807, 1809, 
in 8.V9 .- 4.0 Mecherches 
'Mo> {Natuurkundige naspo-
ringen,proef* en waarne* 
mingen op den mensch in den 
Maat van natuurlijk somnam-
oulismus en in kei door de 
Magnetische behandeling uit
gelokt somnambulismus) , 
^UjinS.vü — 5.o£esvéri-
les etc. (De waarheden gaan 
v°°ru>aarts, vroeg of laat 

4 *"#ew dezelve aankomen) , 
*814, in g.vo} mede e e n Werk 

betrekkelijk het magnetismus. 
pïSfciDR, heeft van 1814 
ot 1825, medegewerkt aan 
öe volgende verzamelingen: 
•yinales du magnéitsme en 
frchives du magnetisme. Hij 
,s daarenboven de schrijver 

van 'fJntérieur\ etc. (Mét 
inwendige eener republi-* 
keinsche huishouding) , vau
deville den 13 Nivose van 
het ll.o jaar ten toóneele 
gevoerd, rnuzijk van. F A T , 
en van Le juge etc. {De 
weldadige regier), eenèlij-
spel, dat in 1799, in den 

'schouwburg het Odéon veel' 
bijval vond : het onderwerp 
is een schoone trek uit het 
leven van ANGRAN D'ALtE-
RAt. De markgraaf DÉ Pur- ' 
SÉ60R is 'den 1 Augustus 
1825, op zijn kasteel van 
Buzancy, hetwelk hij sedert 
de restauratie, bewoonde over
leden, 

* PUTVERT (BKRNARDCS 
EMKANÜEI, JACOBÜS, mark
graaf van), luitenant'.gene-
raal , in 1770 geboren , was 
eerst adjudant van den graaf 
van Jrtois, later KAREI. X 
en toonde zich steeds aan de 
monarchie verknocht. Hij 
was voorzien van volmagten 
van LODEWIJK XYIII voor het 
zuiden van Frankrijk, toen 
hg den 12 Maart 1804, te 
Belleville bij Parijs, in 
hechtenis werd genomen. 
Naauwelijks was hij in 1812 
uit de gevangenis ontslagen, 
of POYYEHT, nam deel aan. 
de zamenzwering van MALUT; 
op nieuw gearresteerd , werd 
hij in Fincennes opgesloten, 
vervolgens naar bet kasteel 
van Jngers vervoerd , alwaar 
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hij tot aan de restauratie ver
bleef. Het koninklijk bestuur 
benoemde hem in 1814 tot 
ridder van den H. LODEWIJK , 
in 1816, tot lid van het 
legioen van eer, in" 1821 ,. 
tot officier dier orde, én in 
1823 tot rood lint. Hij werd 
ook achtereenvolgend verhe-

" ven tot den rang van .veld
maarschalk en van luitenant-
generaal; in 1814 werd hij 
bevelhebber van Vincennes,, 
Toen de troepen van BONA
PARTE , op den 20 Maart, 
het kasteel kwamen opci-
schen, verzette zich Poï-
TERT tegen al de bevelen, 
die hem gegeven werden, 
en legde zijn bevelhebber
schap niet neder, dan na 
eene capitulatie, waarvan hij 
zelf de voorwaarden bepaal
de. Gedurende de honderd 
dagen organiseerde hij ko
ninklijke, vrijwilligers in de 
departementen der Uure ; 
Uure en Loire en Neder-
Seine, en aanvaardde bij de 
terugkomst des konings, op 
nieuw zijnen post van bevel
hebber van Vincennes, wel
ken hij tol aan de omwen
teling van 1830 heeft be
houden. Sedert dat tijdstip 
is hij in geenerlei betrekking 
geweest. In 1815 had het 
•«/«rfe-departement, hem tot 
lid van de kamer der afge
vaardigden benoemd , die hem 
tot penningmeester verkoos: 
de markgraaf van .PÜTVERX • 

deed afstand van de helft deg 
traktements, hetwelk hem in 
deze hoedanigheid was toe
gekend. Deze hoofd-officier is 
te Parijs , in de maand Ja-
nuarij 1832 , aan de gevolge» 
eener hersenkoorts overleden. 

PrGMAUOiï, koning van 
Tyrus, in het jaar 900 vóór 
J . C , deed SICHJSÜS, man 
van DIDO , sterven, welke 
laatste met al hare schatten 
naar Jfrika vjugtte, en er 
de stad Karthago stichtte. 
V H I G I H P , die deze gebeur
tenis rn het eerste boek van 
zijnen JEneis verhaalt, noemt 
haar: 

Scelere ante allo* immajiior omnei. 

ASTARBÈ, de vronw van PÏG-
MAUOU , vergaf hem, en ziende 
dat hij niet spoedig genoeg 
stierf, wurgde zij hem. 

PXXADES, een pantomimist 
Van Cilicïè, verscheen te 
Home ten tijde van AÖGCS-
TÜS , hij vond eenen dans uit, 
waarin de tooneelspelers, door 
gebaarden en door de ver
schillende bewegingen des lig" 
chaams, der vingers e^ der 
oogen, zonder te spreken, 
de treurige" of boertige on
derwerpen uitdrukten, 

PntÈïCüs, een Grieksche 
schilder, in onze dagen beter 
bekend , door zijne schilderij
en, in de bouwvallen van Mer-
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mjamim ontdekt. Volgens 
PMNIÜS, stond hij gelijk 'met 
de- grootste schilders van 
Griekenland, Hij schilderde 
i« miniatuur, en men merkt in 
zijne stukken, dat zijne ma
nier vele overeenkomst met 
de Hollandsohe söhoöl heeft, 
waaruit men kan afleiden' 
dat het den Grieken noch 
aan koloriet, noch aan .tilt-. 
voering' ontbrak, flij: stelde 
in röiniatüur voor ^barbiers-
on schöenmakers-winkels, 
dieren, bloemen , groenten , 
voorwerpen^ waarvan het uit
werksel voornamelijk bestaat 
in de. naauwkeurighcidi en 
in de verschillend©7kleur-seha-
teingen. Yolgèns het' ver
haal 'van PiiiNiüS, betaalde 
men zijne stukken veel dtiur-
d«r dan de schoonste voort* 
^engselehr Dit moet ook 
daar aan toegeschreven wór
den, dal deze soort van schil
derwerk niet algemeen genoeg 
onder de Grieken was, en 
dat welligt PFREICÜS er' de 
wtvinder van was geweest. 
Hij leefde ten tijde van Pw-
?tos, dat is omtrent het 
J*M' 70 vóór J . C. 

PfRG0TEi.Es, een Griek
s e graveur, onder ALEXAN-
°»R den Groote, had het 
""sluitend voorregt', dien be
zemden veroveraar té gra-
'erèn, even gelijk de beeld
houwer' Lï-siPPtJS alleen ge-

xx. DBEt; 

magtigd Vvas'̂  zijne; •stancfc 
beelden te vervaardigeöi Bit' 
voorregt toont genoegzaam 

•! de ijdelheid van hel oörsrjron" 
kelijke aan. EÜIZABESCÜ," ïö* 
niögin van Engeland? he&ft' 
dit zelfbehagen vernieu*^ 
en zelfs5 nog- vterdër^gediié* 
ven. (Zie haar artikel;.-» 

PVRRHQ, éen* berucht 
Grieksch wijsgeer, te Êlië 
in den Pelöponesus gehoiPèrij 
bloeide in het jaar 336 vóór 
J. Gi Alvorens z-iclt- op de\ 
wijsbegeerte toe W leggen^ 
had hij höWberoep Van schil
der uitgeoefend AN>A<XAR&0§ 
was zijn meester. PVRRHÖ' 
dobberde in eene eeu-wtgï! 
twijfeling; hij Vond' overal' 
jredenen om ie bevestigen eri 
redenen om te .ontfeennen > 
en na 'het voor en tegen Wet 
onderzocht te hèbbcri, schort»» 
te hij zijn; oordeel op, ëa 
bepaalde zich metle zeggen: 
Non liquet'y dit is niet klaart 
blijkelijk. -<- Op deze wijze 
zocht hij.gedurende zijn gè-
heele leven de waarheid, en 
wilde nooit toestemmen de
zelve gevonden te hebbent 
Het is deze kunst om óver 
allerlei onderwerpen te twis
ten , zonder andere partij te-
kiezen .dan ztjn oordeel op 
te schorten, w-effcfi"rmett het' 
scèplicimus of pfiyMonis* 
mus noemt; . OMhoon PrR* 
RHO er *de uitvinder niefvatf 
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is, bragt hij dezelve in ztj-
nen tijd echter zoo zeer in 
zwang, dat zij sedert dat 
tijdstip zijnen naam heeft ge-
gedragen. Bit gevoelen w.as 
nog het gevaarlijkste niet van 
degene , welke hij voordroeg. 
Hij leerde ook » dat de eer 
en de schande der daden en 
handelingen j derzelver regt-
vaardigheid of onregtvaardig-
ljeid, eenig en alleen vande 
mensobelijke wetten ên van 
het gebruik afhangen." Zijne 
onverschilligheid was zoo in 
het oog leppende, of als men 
wil'',. zoo onverstandig, dat 
toon ANAXARGÜS ,» zijn,mees
ter , eens in eene sloot- was 
gevallen , hij voorbijging, zon* 
der zich eens te verwaardi
gen hem de hand toeterei
ken. PHÏRHO beweerde, dat 
teven en sterven hetzelfde 
was ; en toen een zijner leer
lingen , over deze ongerijmd
heid geërgerd , hem zeide: 
» Waarom stepft gij dan niet ? 
—; antwoordde hij : Juist wijl 
er geenerlei onderscheid tus-
schen het leven en den dood 
bestaat." Op het punt zijn
de van schipbreuk te lijden, 
was hij de eenige, dien de 
storm niet ontroerde, en, j 
daar' 3hij de overigen met 
vrees bevangen zag, verzocht 
hij met een gerust gelaat., 
eens naar een varkente zien , 
dat-aan boord was , en dat 
even als gewoonlijk zijn voed
sel nuttigde: » Ziedaar , zei- jl 

de hg hun, hoe de onge
voeligheid des wijzen moet 
zijn." Men * moet bekennen 
dat hij zijn voorbeeld zeer 
wel koos; het is werkelijk 
tot dat punt dat de onge
voeligheid en het wijsgeerige 
cynismus geleiden. Wanneer 
hij .sprak , bekommerde hij 
er zich weinig over of men 
hem aanhoorde of niet, en hij 
zette- zijne ,rede voort of
schoon zijne, toehoorders hem 
verlieten. Hij woonde met 
zijne zuster te zamen en deel
de met haar de geringste 
huiselijke zorgen. Hij veeg
de het huis, mestte hoen
ders, en varkens* welke hij 
op de markt ging verkoopen. 
Eens was hij, om eene beu
zeling , geweldig boos op 
haar geworden^ en toen men 
hem onder het oog bragt, 
dat zijne handelwijs in dit 
geval, niet met de *nv*rr 
schilligheid strookte,! welke 

hij overal predikte, ant
woordde hij: ». Bwkt *; 
dan, dat ik deze deugd,,ten 
opzigte van eene vrouw w 
uitoefening wil ^fn

on 
Men weet dat de fiJozofen 
het er steeds op toeleggen» 
om enkel deugdzaam te schij
nen, in gelegenheden, wel
ke opzien baren. De ouden 
zeggen, dat Prnnao stóeds 
regtuitging, zonder o m » 
keeren of uit te wijken, zews 
al mogt hij eenen wagen «« 
eenen afgrond ontmoeten, en 
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dat zijfte vrienden, welke 
hem volgden, hem dikwijls 
het leven redden. Deze wijs» 
geef leefde,,ten tijde van EPI- • 
CÜBÜS en THEOPHRASTES , en 

/ overleed in: den ouderdom 
van 90 jaren, zónder eenig 
geschrift .te hebben nagela
ten. Men vindt zijne levens
beschrijving "in SEXTPS EM
PIRICUS, De latere filozofpn, 
die door de ongodsdienstig
heid in een treurig: scepti-
cismus ;zijn vervallen , hebben 
groote pogingen in, het werk 
ge?teld , :oni ,de gedachtenis 
en de leer van PSTRRHO in 
eere te herstellen; BATXE 
vooral; heeft zich in de/en 
ijdelen en noodlottigen ar
beid onderscheiden ; maar 
eenealtoosdurende twijfeling, 
ten opzjgte van de gewigtigs 
s'e en troostrijkste waarhe
den is een hevige staat, die 
door de natuur van den men-
sehelijken geest niet kan ge
dragen worden. » Het gevoe^ 
len der pyrrhonisten, zegt 
een oordeelkundig schrijver, 
heeft nooit bestaan dan in 
de redevoeringen , de geschil
len of de geschriften , • en 
nooit is er iemand ernstig 
yan overtuigd geweest. Zij 
beweerden dat nien noch den 
slaap van het waken, noch 
de dwaasheid van het ge
zond verstand kon onderschei
den : ondanks al hunne re
aenen, konden zij twijfelen ' 

of zij sliepen r en of zij eenen 
gezonden geest hadden ? Maar 
indien er iemand mogt ge
vonden worden , in staat 
om, deze twijfeling te vor
men, zoo zou toch tenmin
ste , volgens den fl. ÈOGVS-
TINÜS.y niemand kunnen twij
felen , of hij bestaat, of hij 
denkt, of hij leeft; want 
hetzij dat hij slape of dat 
hij wake, hetzij dat zijne 
geestvermogens gezond of 
krank zijn» hetzij dat hij 
zich bedriege of niet bedrie-
ge, is het ten minste zeker, 
wijl hij denkt, dat hij bestaat 
en leeft; wijl het onmogelijk 
is het wezen en het leven van 
het denkbeeld af te scheiden , 
entegelooven dathetgenë wat 
denkt, niet bestaat en niet 
leeft." (Zie ARC;ESIU.ÜS). . 

PRTRHOS, koning der Epi-
roten, werd, nadat de Mo-
lossers zijnen vader gedood 
hadden, door eenige getrouwe 
dienaren, aan de woede der 
oproerlingen, die hem ver
volgden , om hem te dooden , 
onttrokken. CASSANDER , &o-
ning van Macedonië, wilde 
den dood van dat kind koo-
pen; doch GtAüClAS, ko
ning vmlllyrië, aan wiens 
hof hij de wijk had geno
men, gruwde van eene zoo
danige onmenschelijkheid: hij 
liet hem als üijnen eigen zoon 
opvoeden, en toen hij den 

2 . - . . • • . •;•••. 
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ouderdom van 12 jaren be
reikt had, herstelde bij hem 
in zijn koningrijk. PTRRHDS 
was in den beginne genood
zaakt hetzelve'met NJÊOPTO-
1EMÜS, die hetzelve overwel
digd had, te deelen , maar 
kort daarna ontdeed hij zich 
van dezen muiteling, en re* 
geerde alleen als een groot 
koning. JNFadal ALEXANDER 
BAJ.ES, koning van Syrië, hem 
tegen DÉMÉTRHJS , koning van 
Macedonië te hulp had ge
roepen, vraagde hij hem ter 
vergelding zijner diensten eeni-
ge provinciën > waarvan hij 
zich meester maakte. Hij ves
tigde , er zich, toen DÉMÉ» 
TRÏÜS hem noodzaakte* terug 
te keeren. Deze vorst ver
woeste Spirus, en PYRRHUS 
wreekte zich op Italië, al
waar hij eeneluisterijke over-
winningbehaalde. Bet berigt 
eener ziekte van DÉMÉTRIUS, 
riep hem in het volgende 
jaar 290 vóór J. C. naar Ma
cedonië terug. Alles zwigtte 
voor de kracht zijner wape
nen, totdat DJÊMÉTRHJS, een 
weinig bekomen zijnde, hem 
terugdreef. PYRREÜS wendde 
nieuwe pogingen aan, welke 
eenen gelukkigen uitslag had?, 
den: hij maakte zich meester 

1 van Macedonië en deelde het
zelve metLrsiMACHUs, maar 
hij had er: niet lang genot 
van, Be Macedoniërs ver
dreven hem zeven maanden 
daarna, en wilden slechts Zij

nen ambtgenoot als hunnsri 
vorst erkennen. Een veel gi-
wigtiger oorlog, hield hem 
weldra bezig. Nadat de Ta-
rentijne'n hem ter hunuer 
hulp hadden geroepen, ijlde 
hij naar Tarente, levérde den 
consul LAYINCS, bij fferaoléa, 
slag en behaalde eene volko- • 
mene overwinning. Déze vorst 
had ten oorlog ge wapende oli
fanten met zich gevoerd. Het 
gezigt, de buitengewone lucht, 
en het geluid dezer gedrog-
telijke dieren, maakten de • 
paarden des Eomeinsehen le
gers schuw, en bragtenhun-' ' 
ne nederlaag te weeg. Het 
gevecht was moorddadig, en 
het aantal gesneuvelden was 
bijna van beide zijden gelijk. 
Dé overwinnaar zéide na den 
slag: » Helaas! indien ik nog 
eenen dergelijken slag win, 
zal ik bijna zonder gevolg 
naar Epirus terug kee* . 
ren.'? Hij verlangde zeer naar ' 

, den vrede, en zond den wijs
geer CÏNEAS naar Rome, °m 

denzelven vöortedragen. Or-
WÉAS voerde in den senaat 
het woord met eene groote 
welsprekendheid, doch men 
gaf hem ten antwoord, dat 
» indien PÏRRHÜS de vriend
schap des Homeinsohe voJks 
wenschte, hij het voorstel 
tot den vrede niet moest 
doen, alvorens hij buiten Ita
lië zoude zijn." Er werd eer) 
tweede slag bij Jscoli. en 
dpugtik geleverd, waarin 
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de overwinning weifelend 
w-as, en zoo twijfelachtig 
dat de" geschiedschrijvers in 
datgene wat zij daarvan ver-
halen elkander tegenspreken, 
PniRHErs zette den" oorlog 
mét weinig voordeel voort < 
toen de Siciljaneji \eai op 
hun eiland riepen om hen 
van hét juk der Karthagers 
en van dat van verscheidene 
kleine tirannen te verlossen.. 
Hij slijk naar ' hetzelve over 
won, er twee veldslagen op 
de Karthagers in 276 en 277 
vóór J< C. èn . nam JEryx 
«net eenige andere plaatsen 
in. Intusschen begonnen de 
moedwiljigheden zijner troe
pen en zijne heerschzucht, 
henx bij de Sicilianen gehaat 
te maken. Men was verheugd 
hem te zien vertrekken. Zoo 
dra hij verdwenen was, ver
loor, hij bijna al de steden 
W(Jlke zijne partij omhelsd 
hadden: De-Tarehtijnen rie
pen hem terug; maar zijne 
vloot w.erd in de zeeëngte 
*an Sicilië door die der 
Karthagers geslagen. Van 200 
galeijen , bragt hij er slechts 
*2 in Italië terug. Hij 
tuchtigde in het voorbijgaan 
deXocriërs, en plunderde den 
aanjde godin PROSERPISTE toe-
gewijden schat. Er had een 
nieuwe slag te Benevento tus-
sehen hem en de Romeinen 
P'aats. Aan den consul Cu-
R«Js DENIATDS viel de eer der 
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I overwinning teri deel, hij 
had slechts 20,000, man, 
terwijl, zijn tegenstrever er 
oneer dan 80,000 had» PYR-
RHÜS, over zijne nederlaag be
schaamd , keerde .in over
haasting naar zijn koningrijk 
terug. Hij riep de hulp in van 
ANTIOCHÜS, koning van «Sty-
rië, 'en van ANTIGÖNES koning 
van Macedonië ; maar daar 
hij yan hen enkel verschoo-
nende brieven ontving, ver
woestte hij de staten van den 
laatstgenoemde, maakte zich 
van verscheidene grensplaat-
sen en van al de steden van 
Opper-Macedonië en Thes-
salië meester. Bedwelmd van 
opgeblazenheid over zijne 
overwinningen , en zijne ne
derlagen vergetende, zocht 
hij de Macedoniërs door 
beleedigende opschriften te 
vernederen. Nadat CkÉoNY-
MüS,eèn prins uit het ko
ninklijke bloed van Sparla, 
hem té zijner hulp had ge
roepen, vie) hij in den Pé-
loponesüs, en Vormde het be
leg van - Sparta; «"ar hij 
werd weldra genoodzaakt het
zelve te verlaten. Tan daar 
begaf hij zich naar Jrgos, 
alwaar er verdeeldheid tus-
schen ARISÏIPPDS en AUISTIAS 
waa ontstaan. De Argiërs 
zonden hem afgevaardigden 
om hem te smeeken zich 
te verwijderen. Hij beloofde 
zulks; maar trok in den nacht 
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hunne stad binnen, waarvan 
AKISTIAS hem de opening ge
makkelijk had gemaakt. PVR-
EHDshadde onvoorzigtigheid 
er zijn olifanten te doen bin
nenleiden, die, te zeer opeen-
gedrongen, aan het gevecht 
veel nadeel toebragten. Tan 
de zijnen verlaten en op het 
punt ota In de handen dês 
vijands te vallen, baande hij 
zich eenen weg door zijne 
dapperheid, nadat hij zich, 
om niet ontdekt te worden, 
van zijn hoofdsiersel ontdaan 
had. Eenè Argiër randt hem 
aan ,.en treft hem met eene 
Werpspies welke op de dikte 
fan zijn borstwapen terug 
sprong, JDe vorst, vol woede, 
stond op het punt hem te 
treffen, toen de moeder van 
dezen Argiër, die het gevecht 
tan, haar dak aanschouwde, 
eene dakpan op het hoofd 
des honings wierp , en hem 
buiten kennis op den grond 
deed nederstorten. Een sol
daat van ANUGONÜS kwam 
overslag en hieuw hem het. 
Jioofd af, Aldus stierf deze 
vorst, evenzeer beroemd om 
groote hoedanigheden, als 
berucht wegens groote ge
breken, in het jaar 272 vóór 
J. C. Zijn karakter wasgoed-
aardig en men kon hem ge
makkelijk naderen. Hij was 
erkentelijk voor de aan hem 
bewezene diensten, bereid-
vaardig om dezelve te ver
gelden. Hij vergaf Ugtelgk 

de te zijnen ópzigte gepleegle 
misslagen, en strafte ongaarm, 
Eenige jonge officieren, dooi 
den wijn bedwelmd, hadden 
zich jegens hein beleedigen-
de spotternijen veroorloofd; 
zulks vernomen hebbende, liet 
hij hen komen, en Vraagde 
hen of het waar was dat «ij 
aldus gesproken hadden? Ja, 
heer (hernam eën onder hén), 
.en wij zouden nog meer ge
zegd hebben indien de wijn 
ons niet ontbroken had." Dit 
vaardig antwoord deed hem 
lagchen, en hij zond hen 
terug. .'.. . De roejnvtfaardi-
ge getuigenis, welke men zegt 
dat EkMïBkh, de man, die 
in de geheele wereld de ge
schiktste was, om gezond over 
krijgsverdienste teoordeelen, 
van hem zou hebben afge
legd'', gedoogt niet dat men 
aan PTRBHUS den titel va» 
groot veldheer weigeie. In 
de daad, niemand wist beter 
dan h,ij , zijne posten te kie
zen , zijne troepen te rege
len, het hart der manschap
pen te winnen en dezelve 
aan zich te verbinden. BJen 
zou hem in zeker opzigt ook 
onder de wetgevers kunne» 
rangschikken, wegens de wijze 
verordeningen, welke hij bij 
meer dan eene gelegenheid 
maakte. » Zoodra PrRRH^» 
zegt een geschiedschrijver» 
in Tarente onder de toejui
chingen van een geheel volk 
ontvangen was, legde hij er 
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ïïch op toe,'. de zeden des^ 
zelven te leeren kennen. Hij 
bevond dat het zeer genegen 
voor de pracht en de beu
zelarijen was, eri hij onder
nam de ongeregeldheden, des 
zelven te herstellen..Hetioó-
neel was de plaats, waar de 
lediggangers hunnen lijd gin
gen' verspillen, en waar de 
twistzoekers verdeeldheden 
en partijen aankweekten ; hij 
liet hetzelve sluiten. Dage
lijks verzamelde men zich in 
het park, en onder de gal-
lerijen , alwaar men wande
lende , over den oorlog en 
den vrede sprak, en men 
den staat volgens zijne luimen 
regelde; hij verbood er den 
ingang van. He feesten , mas-
karaden, schouwspelen hiel
den deze werkelooze men-
schen dag ei) nacht bezig; 
hij verbood het gebruik der-
zelve. Het behandelen der 
wapens en de krijgsoefenia-
gen, waren bijna geheel uit 
Tarente verbannen ; hij her
stelde dezelve." PÏRRHÜS had 
geen, enkelen regel in zijne 
endernemingen, en hij be
gon dezelve bijna altijd' •«•}* 
natuurlijke aandrift, uit nei-

• ging, en uit de onmagt om 
wch rustig te houden. He-
™g, onrustig , oploopend , 
noch de verdragten, noch 
zijn woord eerbiedigende, 
was het voor hem eene be-ll 

te il 
—« u u t ( U U l JXU1XA %/WM*» — 

hoefte altgd in beweging 
Z 4 

zijn en er anderen•" toe té 
brengen ,, :altijd dwalende^ 
ging hij van het ëenè ge
west tot het andere een gê -
luk zoeken, hetwelk hem 
ontvlugtte, en hetwelk hij; 
nergens ontmoette. Men kent 
den kwinkslag van CïNÉAS. 
Nadat PÏRRHÜS; hem eens" 
de overwinningen voorstelde; 
welke hij, in verbeelding, vqn 
geheel Italië, van Sicilië 
van Jfarthago en yzii Grie
kenland gemaakt had,,voegde 
deze vorst er bij: » Alsdan, 
mijn vriend, zullen wij lag-
chen , en op ons gemak uit
rusten." — » Maar heer, 
hernam- CYHÉAS , wat belet 
ons zulks thans reeds te doen?'\ 
PIRRHÜS stamde af van den, 
Griekschen held van dien 
naam, zoon van AcHiM-ns. 
Hij was, in de tijdreken-; 
kundige lijsten, de twaalfde 
der Pyrrhidische koningen. Er 
bestaat eene Geschiedenis van 
PYRRHÜS , koning van Êpi-
fus in liet Fransen door J. B., 
JOÜRDAN , Amsterdam 1749 
2 dl.» in 12.»° 

PYTHAGOHAS , hoofd en 
stichter der wijsgeerige school, 
de Italiaansche school ge
naamd , werd te Samos ge
boren , in het jaar 600 vóór 
J. C. en was de zoon van, 
eenen beeldhouwer. Hij oe
fende eerst het beroep van 
kampvechter uit, maar nadat 
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hij de lessen" van PHEREer-
DES ovw de onsterfelijkheid 
der ziel had bijgewoond, wijd-

. de" hij zich aan de wijsbe-
geerte tóe, (Zie PHERECVDES) 
hf verliet zijn vaderland, 
zijne ouders, .'zijne! goederen, 
e» ."doortrok Mgypte^ Chat* 
déa, ®n Klein*A%ië. Bij 
zijhë^ terugkomst n in Samoè 
vond hij het bestuur van "zijn 
vaderland door FoircRATES 

• overweldigd , waarom hij be
sloot zich in dat gedeelte 
van Italië te vestigen , het
welk Groot-Griekenland 

> werd genoemd. Hij hield zijn 
gewone verblijf te Heraclèa, 
te T&rente, en vooral te Cro-
ion, in het huis van den ' 
beroemden worstelaar Mtto. 
Het is van daar dat zijne sek
te Ilalische werd genoemd., 
Zijn roem verspreidde zich 
weldra door geheel Italië. 
Men kwam van alle kanten 
toeloopen om hem te hóoren, 
en in weinig tijds had hij vier 
of vijfhonderd leerlingen. Al
vorens hen echter tot dezen 

; rang aan te nemen, liet hij hun 
* eenen proeftijd yan stilzwijgen 

ondergaan , welke twee jaren 
voor de van de;natuur stil-
zwijgenden duurde, en welke 
hij. ten minste! vijf jaren voor 
de praatzucbtïgen liet voort
duren : » Eene gewelddadige 
wet, zegt een oordeelkundig 
schrijver: het was niet mo
gelijk dat gedurende dit tijd
verloop, er zich in den geest 

zijner leerlingen geene moeije-
lijkheden opdeden > over wel
ken hun meester üiet geraad
pleegd kon worden, en waar
door z"ij! niet gevaar liepen 
dezelve nooit te kunnen op
helderen.?' Hij raadde- hen 
ook- sterk aan, nooit boonen 
te eten , en hunne aandacht 
altijd gespannen te houden, 
op dé overeenstemming der 
hemelkringen. Men zegt dat 
hij, om aan zijne lessen meer 
gewigt bij te zeilen, zich in 
eene onderaardsche plaats op
sloot , waarin hij gedurende 
eenen zekeren tijd verbleef. 
Zijne moeder deelde hem in 
het geheim alles mede, wat 
er gedurende zijne afwezig* 
heid plaats had. PVTHAGO-
RAS ' kwam eindelijk weder 
uit zijne spelonk tevoorschijn 
met een bleek en ongedaan 
gelaat; hij vergaderde > het 
folk en verzekerde dat hij 
uit de hel kwam. (Zie Cot* 

XIÜS, LÜCIANOS, J. J. B0DS" 
SEAÜ, ZENO, enz.) PrïHA-
GORAS vormde leerlingen, wel
ke beroemde wetgevers wer
den, zoo als ZALEÜCDS, CHA-
RONÓAS, en eenige anderen. 
De wetenschap der zeden en 
wetten was niet de eenige; 
welke deze wijsgeer onder
wees, hij was, zegt men, 
ervaren in de sterre* en 
meetkunde. Men wil dat hij 
het beroemde wiskundig be
wijs van het vierkant der 
hypotenuse uitvond , waar-
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van in de wiskundige Ver* 
handelingen zoo vaak gebruik 
wordt gemaakt. » Hij maakte 
zelfi zegt een schrijver, ge* 
wigtrgc wiskundige ontdek
kingen, en gaf aan de
zelve eenen < methodischen. 
vorm . »',. ,. Behalve het, 
betoog van» het vierkant 
der hypotenuse, bepaalde hij 
de wiskundige overeenkom
sten der. toonkuns.tigé ma
ten. Dè hamerslagen van 
eenen sjïjid overtuigden hem, 
dat zij kwarten, kwinten 
en octaven vormden, en de 
gewigten dier hamers waren, 
in de betrekkingen van s / , 
*/3 en 7 a , Een aantal zij

ner leerlingen, werden iri de 
.steden van Groot'Grieken
land tot de belangrijkste 

'posten beroepen." Men voegt 
er bij dat hij zelf er het nut 
zoo zeer van bevroedde, dat 
hij, uit erkentenis, aan God 
eene hecatombe, of offerande 
va» honderd ossen opdroeg; 
een offer geheel strijdig met 
het verbod, hetwelk hij aan 
z p e leerlingen deed , om die
ren te dooden en het vleesch 
derzelve te eten ; maar men 
zoude zich zeer bedriegen in
dien men beweerde in de 
denkbeelden der oude wijs-
geeren gerijmdheid of vast

heid te vinden'(*,), Dit ver
bod Was overigens eenvèr*-
vólg van zijn stelsel over de 
zielsverhtiizing, dat is te zeg
gen van den overgaffg der 
zielen van het eene ligchaam 
in het andere. Dit is het 
voornaamstestelsel zijner wijs", 
begeerte, hij had' hetzelve of 
van de Egyptenaren of van* 
de- Brachmanen ontleend* 
Deze hersenschim ging hem 
zoo sterk ter harte , dat hij 
er op snoefde zich te herin
neren in. welk ligchaam hij 
was geweest alvorens P I ÏHA-
GQRAS te zijn. Zijn geslachts-, 
boom klom slechts tot het 
beleg van Troje. Hij was 
eerstETHAUDES, de vermoe
delijke zopn van MERCÜRICS ; 
vervolgens EUPHORBUS, de
zelfde die !door MÉNKLAÜS 
gewond werd, geweest. 'Zijne 
ziel ging van het ligchaam 
van EDPHORBÜS in dat van 
HERMOTIDUJS over, van dat 
in het ligchaam eens visschers, 
en eindelijk in dat van PriHA-
GÜRAS. Eenige andere deelen 
van zijn stelsel waren minder 
belagchelijk, hij nam in de we
reld eenen oppersten geest, 
eene beweegbare kracht, eene 
stoffe zonder [geest, zonder 
kracht en zonder beweging 
aan. » Alle verschijnselen 

, <*> Me» ,„ukunnen tegenwerpen dat, tomVnHKao^t offer op 
t 0 ^ , hij «line leer en zijne school nog niet gerestigtt »aa, en 

'A» «ich toen slechts mét afgetrokkene wetenschappen Desig 
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onderstelden, volgensPTTHA-
GORAS , deze drie grondre
gels, maar hij had in de 
verschijnselen eene verbind-
tenis j een algemeen einde 
waargenomen, èn hij schreef 
de aaneenschakeling der ver
schijnselen , de vorming van 
al de deelen der wereld en 
derzelver betrekkingen aan 
den oppersten geest toe, 
welke alleen de bewegende 
kracht had kunnen besturen, 
en tusschen alle deelen der 
natunr ,, betrekkingen en ver-
bindtenissen daarstelllen; hij 
gaf geenerlei deel aan de ge
niën in de vorming der we
reld. PVTHAGORAS had inde 
deelen der werelden betrek
kingen en evenredigheden 
•ontdekt. Hij had opgemerkt 
dat de harmonie of de schoon
heid het doeleinde was, het
welk de opperste geest zich 
bij het vormen der wereld had 
voorgesteld, en dat de be
trekkingen, welke hij tusschen 
de deelen des heelals tot stand 
had gebragt, het middel wa
ren , hetwelke hij had aange
wend onl tot dat einde te ko«. 
men. Deze betrekkingen .wer-
den door getallen uitgedrukt. 
Naardien bijvoorbeeld eene 
planeet een zeker aantal ma
len , meer .of min dan eene 
andere van de zon verwijderd 
is , zoo maakte PÏTHAGORAS 
hier uit op, dat het de ken
nis van deze gelallen was, 
welke den oppersten geest 

geleid had^ De ziel des meft-
schen was volgens PJTTHAGO» 
RAS, een deel van dezen op
persten geest, welke door 
hare vereeniging met het lig-
chaam van denzelven geschei
den bleef, en die er zich 
weder mede vereenigde, zoo
dra zij zich van alle verkleefd^ 
heid aan ligchamelijke za
ken zou los gemaakt hebben. 
De dood, welke de ziel vaji 
het ligchaam scheidt, ont
nam haar hareneigïngenniet: 
het is slechts der wijsbegeerte 
voorbehouden er de ziel van 
te genezen, en dit was het 
Voorwerp der geheele zede-
leer van FTTTHAGOKAS." Zie 
Mémoire etc {Verhandeling 
om tot de Geschiedenis der 
afdwalingen van den men-
schelijken geest te dienen, 
of Woordenboek der kette
ryen) voorrede blaz. 72 en 
73. PMQUET, de schrijver 
van dit verdienstelijke werk, 
verwijst den lezer naar net 
JExamen etc (Onderzoek van 
het fatalismus), deel If<en 
naar de Levensbeschrijving 
van dezen wijsgeer door DA-
CIER. Onze voornaamste zorg 
moet, volgens PITHAGORAS 
daarin bestaan, dat wij ons 
aan de Godheid gelijkma
ken. Het eenige middel om 
daartoe te geraken was, de 
waarheid te bezitten, en om 
deze te bezitten moest men 
dezelve met eene zuivere ziet 
zoeken, » Men moet, zeide 
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hij dikwijls', slechts aan 
vijf zaken den oorlog verkla
ren y aan de ziekten des 
ligchaams, aan dö onwetend
heid 'des geestes, aan de 
driften des harten , aan de 
muiterijen der steden , en aan 
dé tweedragt der familiën. 
Deze zijn de vijf zaken, riep 
hij üit,' welke, men uit al 
zijne krachten moet bestrij
den, zelfs te vuur en te' 
zwaard. Hij zeide, dat het 
schouwspel dezer wereld naar 
dat der olympische spelen ge
lijkt; deze houden er winkel, 
én zijn slechts op hunne be
langen bed acht, gene betalen 
er voor hunnen persbon en 
zoeken slechts den roem, an
déren weder zijn enkel aan-
schouwers, en hun staat is 
«iet de slechtste. Door de 
overheidspersonen der steden 
*an 'Groot-Griekenland ge
raadpleegd , beval hij hun 
de'goede trouw en de regt-
vaardigheid aan , stelde hun 
de regeringloosheid als dé 
grootste der rampen, de op
voeding der kinderen als het 
doeltreffendste middel voor, 
°ro eenmaal aan den staat 
nuttige leden te verzekeren. 
Deze wijsgeer schepte er ver
maak in, om zijne voorschrif
ten onder den' sluijer van 
Raadsels voor te dragen; maar 
deze sluijer was zoo digt 
dat-de verklaarders er eene 
Mme stof voor hunne gis
p e n in hebben gevonden. 

Men weet niets zekers aan
gaande de plaats én den tijd 
van den dood vart dezen wijs-

\ geer. Eenigen zéggen dat hij 
•in het jaar 497 vóór J .C. te 
Meiaponlum overleed , an
deren doen hem te Croton 

; Verbranden ; anderen weder, 
j; zeggen dat hij in een boo-
; nenveld, waarvoor hij altijd 
eenen gröoten eerbied koes-

: terde, gevangen genomen zijn
de , zich liever liet doo-
den, dan deze planten te 
bederven. Zijn huis werd in 
eenen tempel veranderd , en 
men vereerden hem alseenen 
God, Hij stond in eene zoo 
groote vereering, dal men 

; hem gedurende zijn leven en 
na zijnen dood, eene menigte 
wónderen liet verrigten. Men 
zeide dat hij met bloed op 
eeneu spiegel schreef hetgeen 
hem goed dacht, en dat hij 
wanneer hij deze letters als 
het volle maan was voor de-
Zelve bloot legde, hij in de 
schijf van dat hemelligchaam 
al datgene zag, wat hij op 
het glas van zijnen spiegel 
geschreven bad f dat hij in 
dé olympische spelen met 
eene gouden dij verscheen; 
dat hij zich door de rivier 
JYessus liet groeten ; dat hij 
eenen arend in de vlügt, te
gen hield, eenen beer tem
de', eene slang deed sterven, 
en door de kracht van zekere 
woorden eenen os, welke een 
boenen-veld verwoestte, ver-
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dreef; dat hij zich op den-
zelfden dag en op hetzelfde 
uur in de stad Croton en 
ia Metapontum vertoonde; 
dat hij too vergeheimen be
aat; dat hij de toekomende 
dingen voorspelde,enz. Deze 
ongerijmd© verhalen geven 
beter dan, al het overige te 
kennen, dat een groot ge
deelte zijner bewonderaars 
de domste menschen waren, 
die zich de grootste zptheden 
onderde magtspTeukjafotfs&pK 
[hij is het, die het gezegd 
heeft) lieten wijsmaken. Bit 
tooverwoord bekleedde bij 
zijne leerlingen de plaats van 
alle redeneringen , nadat men 
het had uitgesproken, was het 
niet meer geoorloofd, noch 
aan.zijne gevoelens, noch aan 
zijne stellingen % Van welken 
aard zij ook waren te twij-" 
felen. Er bestaat, onderden 
naam van PÏTJBAGORAS een 
werk in het Grieksch door 
HiEBOCtüs verklaard, en 'ge
titeld de Gulden Ferzen, 
maar het is zeker dat dit 
boek niet van hem is. Men 
heeft hetzelve te Padua in 
1474 in 4.to; te Home, in 
1475in4.t°; te Gambrïdge, 
in 1709; — en te Londen, 
in 1742 in 8.vo gedrukt. Deze 
beide uitgaven sluiten zich 
aan de schrijvers, Gum notis 
variorum , , , , . , DIOGE-

MES LAÖRXIÜS , PottPHTRUS , 
JAMBUCUS , een ongenoemde, 
waarvan PHOTIUS een uittrek

sel heeft geleverd, hebbeo 
het Zeven. , van dezen wijs
geer met éene kinderachtige 
ligtgeloovigheid en zonderoor-
deel geschreven. Het is ze
ker dat de meest gelaakte Je- < 
gendeschrijvers de ligtge
loovigheid nooit zoo ver ge
dreven hebben. Men heeft 
hunne geschriften in 1707 
te Amsterdam in 4.to ge
zamenlijk uitgegeven. DACIER 
heeft meer obrdeelkunde aan 
den dag gelegd en de uitgave 
welke hij in het Fransen heeft 
geleverd met de Gulden ver
zen en de Commentariën van 
HIÉROCLES, Parijs, 1709 en 
177t,2dl.ninl2.n»°- Maar 
DACIÉR iszoo zeer melde oode 
zaken ingenpmen , dat men 
altijd Veel van datgene wat 
hij er van zegt, onder de 
lucht-kasteelen moet plaatsen» 
Hij gaat zoo ver dat hij zelfs-
ongerijmde zaken bewondert, 
bij kwelt zijnen geest, ten 
einde de raadsels van PrïHA-
GORAS op te lossen, en hij 
vindt er zinnen in, waaraan de • 
wijsgeer waarschijnlijk nopU 
heeft gedacht. Terwijl Lu-
CIANCJS , in zijne zamenspraak 
van GAH-ÜS over PïlHAGO-
RAS spreekt, schetst hij hem 
geheel naar de natuur. In
dien datgene wat JAMBIW-
CDS in zijne levensbeschrij
ving er van zegt, waarheid 
is, kan men zich niet ont
houden hem onder de grootste 

booswichten te plaatsen. Men 
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•vindt andere beschouwingen 
van PYTBAGORAS in de Ge' 
schiedenis der fabelachtige 
tijden, door GÜJÊRIN DU RO-
CHER; en in HERODOTÜS, 
geschiedschrijver van het 
Jlebreeuwsche volk zonder 
het te weten, door den abt 
'BONNAUD. » Al de leerlingen 
vanPyTHAGöRAS hadden hun
ne goederen gemeenschappe
lijk, met het; regt om dezelve 
zoodra zij de maatschappij 
verlaten wilden , terug te vor
deren; zij woonden allen te za-
men met hunne familie in een 
ruim gebouw, JEmackion ge
naamd. Zij volgden er eenen re
gel, welker gestrengheid door 
de wandeling, het gezang, déri 
dans en het'lezen der-' dich
ters gematigd werd, dë-wijn * 
het vleesch en de visch wa
ren er verboden." Ziel'Mist. 
e<c. (De vergelijkende: qe~ 
schiedenis der wijsgeerige 
stelsels, in betrekking tot 
dfgroudregels der mensche-
hjke wetenschappen, be
schouwd) , door BEGERANBO,, 
tweede uitgave, 1822, 4, 
dl.» in 8.vo 

PÏTÜAGOR&S van Reggio, 
;«en beeldhouwer en tijdge
noot yan POI/YCLETÜS van 
4rg°s in het jaar 432 vóór 
*« C., is, volgens PiiNius, een 
der drie beroemde beeld
houwers van dien naam, die 
m hetzelfde tijdvak leefden; 
maar het schijnt dat hij hem 

met PïTHAGORAè van Samosr 
verwart, want PA'DSANIAS geeft 

; hem CLEARCHBS;, den kwee-
keling van ENCHÏRUS den Ko-
rinter tot meester, die in 

:! een veel vroeger tijdvak leefde. 
Men zag van dezen kunste
naar te Olympid een stand
beeld, voorstellende PANCRA-
TIASTÜS LEONTIÖTJS , hetwelk 
uilmuntend bewerkt was ,,als* 
ook een-gedenkstuk van me
taal, voorstellende CRATXSTE-
NÜS op de zegekar; E VROPA 

', op den stier Reneten; het 
gevecht van MTÉOCLES en 
PoiYNlCüS. Deze merkwaar
dige stukken handhaafden 
nog: ten tijde van PAÜSANÏAS 
derzelver vollen r-óem. 

PïÏEASy een wijsgeer teö 
tijde van ARISÏGTEtES, werd 
te Marseille, eenê  volkplan
ting der Phóceërs, geboren , 
en maakte zich -bekwaam in 
de wijsbegeerte, de sterre-
kunde, de wiskunde en de 
aardrijkskunde. -Men gist dat 
zijne medeburgers, ten gunste 
zijner kundigheden, en ta
lenten ingenomen, en in het 
vooruitzigt hunnen handel 
verder uit te breiden, hem 
middelen verschaften, om in 
bet Noorden nieuwe ontdek
kingen »e gaan beproeven, 
terwijl zij-EoTHTMENES ge
bruikten om de landen va.n 
het zuiden te ontdekken. Pr-
THEAS kruiste, zegt men, 
langs een gedeelte der kusten 
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van den Oceaan, én drong 
dpor tot aan het eiland Thule 
yXsland)^ hij > kwam, vervol
gens in &e Oost-Zee tot aan 
den mond eener rivier, welke 
hij ten onregteTawows noem
de, (want de Tanais ont
last zich in de Zwarte-Zee), 
en die welligt de fVeieksel 
is,; Hij bemerkte dat, naar
mate hij de Noord-pool na
derde, de dagen in den zo-
mer-zonnestand langer wer
den , en dat de zon op het 
eiland Thule bijna dadelijk 
na haren ondergang weder 
opging; hetgeen in J s -
land en in' de noordelijke 
gedeelten van Noorwegen 
plaats heeft. Het versjag der. 
reizen van PTTHEAS is aan 
aan PoLTBrjs en STRABO fa
belachtig toegeschenen ; maar 
GASSENDI, SANSÓN en RÜD» 
BECK hebben, door de ver

dediging .van dezen oudefi 
aardrijkskundige op zich te 
nemen, het gevoelen van, 
HIPPARCHÜS en ERAÏOSTHE-
NES omhelsd. SlRABO .heeft 
ons- een andere .waarneming 
nagelaten, welke. PHTTHJUS, 
in zijn vaderland ten tijde van 
den zonnestand maakte. Deze 
Marseillaan is de eerste en 
de oudste der Gallische schrij
vers, welke ons bekend ;is. 
„Het beroemdste zijner werken; 
was getiteld: De reis om 
de aarde, maar noch dit, 
noch een der andere werken. 
vanPriHEAS zijn tot ons ge
komen, ofschoon eenige der-
zelve nog op het einde der 
4.e eeuw bestonden. Zij wa
ren in het Gn'eksch, M 
toenmaals de ta;al der Mar-
seillanen was, geschreven, 

PriHiAS. - Zie-DAMON. 
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JJÜADRATÜS {S&ütge)i 'een 
'leerling der Apostelen, en 
volgens sommigen, de engel 
van Pkiladehphïè, tot wien 
J. C. in het boek der Open
baring sprak, was reeds 
beroemden, de Kerk ten tij
de van 'TRA JAN DS , en strooi
de alom het zaad uit van 
het Evangelische woord, Men 
wil ;dat hij in het jaar 126 
«p den. bisschoppelijben stoel 
Mo. Jthene zou zijn verhe
ven. QüADnAïüS is de eerste; 
geweest, die een Verdedig-
schrift van de Christe
lijke Godsdienst heeft ver
vaardigd , hetwelk hij in het 
jaar 131 aan keizer HADRI-
ANDS aanbood. Dit werk', vol 
krachtige en bondige rede
neringen, is! eenen leerling 
oer Apostelen waardig. Het 
sohijnt uit eene aanhaling van 
IAMPRIDIÜS, in het Leven 
^n AtEXANOBR SETEROS , dat 
HADRIANOS , ;er zoo zeer door 
getroffen werd , dat hij bijna 
}« Godheid van J. G. er
kende t » AtEXANDBR, zegt 
"9 > vormde ,het 'ontwerp , 
°o» eenen tempel aan J. C. 
^P te rigten , en Hem onder 
«e goden des ïjjks te plaat

sen, HADRIANDS had hetzelf
de ontwerp reeds gevormd > 
door te bevelen , datcmen 
in alle steden tempels zpn-

, der' beelden zoude bouwen. 
I Dezfr tempels, welke aan.gee-

nerlei bijzondere godheid zijn 
; toegewijd, worden tempels 
van JIAVRIANVS genaamd." 
Wat er ook van wezen mo
ge , het geschrift. van QÜA-
DRATTJS deed het vuur- der 

, vervolging verdooven , het* 
welk toemaals tegen de Chris
tenen ontstoken was. Er-be
staat nog slecht? een frag
ment van hetzelve, ons door 
EüSEBltJS bewaard ; men leest 
in hetzelve onder anderen, 
deze bondige onderscheiding 
der wonderen van J. C. van 

; de bedriegerijen der toove-
naars; » De mirakelen van 

, den Yerlosser bestaan ten al» 
. len tijde. wijl dezelve we
zenlijk en waarachtig waren. 
De zieken, welke Hg gene
zen , de dooden, welke Hij 
opgewekt heeft, zijn niet 
slechts eenen oogenblik ver
schenen ; zij' zijn met Hem 
op de aarde gebleven : eeni-
gen zelfs hebben tot op on
zen tijd geleefd, en bij ge-
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volg lang tot na de Hemel
vaart des Heeren." 

QüADRI (JOANNES LODE WIJK), 
een bouwkunstenaar, schilder 
in vergezigten, graveur en 
werktuigkundige, Werd in 
1681 te Bologna, uit èene 
oude burgerlijke familie ge
boren. Hij oefende deze ver-
«chifleflde kunsten met roem 
uit, en men ziet in zijne: 
geboorteplaats en in geheel 
Italië, verscheiden zijner 
werken, die nog de goed
keuring der kenners wegd ra* 
gen; Er bestaat van hem : 
1JG Tavolé oï Gnomonische 
tafels, om zonnewij%ers te 
teékenen , welke , de uren 
aawwvjmn", even als dè ge-

' wonë uurwerken en%., Éo« 
logna, 1733. —•» 2.o Zon* 
newijüerstafelen, om gedu
rende den dag do rader* 
uurwerken te regelen, ibid» 
1736. — 3.0 Regels voor* 
<d& vijfboutokundige "ordeA 
door JACOBOS BAROZZÏM 
FIGNOXA, laatstelijk' ge
graveerd , volgens het eerste 
oorspronkelijke- des schrijd 
vers, ibid. 1736. —* 4.o 
Kegels voor de praktische 
vergessigtkunde, volgens den 
tweeden regel van J. BA-
RQZZigeteekend, ibid. 1744. 
Verscheiden handschriften 
van QüADRiworden in de bi
bliotheek van het instituut 
van Bologna, {la Specola) 
bewaard ; zij worden s be« 

ü A. 

schouwd als zeer nuttig Voor 
de kunsten. Deze kunstenaar 
overleed in zijne geboorte
plaats, in .1748. " 

QPADRIO (FHANCISCDS XA-, 
VERIPS) , een Italiaansche let
terkundige , den 1 December 
1695 , te Ponte, in het 
Lomhardijnsck - Vene/liaan» 
sohe geboren;, 'werd Jesuit, 
en onderscheidde zich door' 
zijne vlijt; maar zijne zwaar.-» 
moedigheid en < wispelturig-'• 
heid , deden hem- in 1744> 
die orde verlaten t hij begal 
zich naar Zurioh , van waar 
hij den Paus de vergunning; 
verzocht, om ails .Wereldlijk 
priester, te mógen blijven»; 
BENEDICXÜS XIV, die-hem 
toegenegens wW, stond zijn 
verzoek toe, en gaf hém een 
kanonikaat. QÜADRIO \mta 

; nog in hetzelfde jaar te•Pür 
i ry$), bragtef drie jaren door 
; en: werd door den kardinaal; 
:'ö«. .TmciJi', zèêr wel «Be
haald, m J?oMenogeentóaa». 

• bezocht t e hebben, keerde 
hij naar Milane terug, en 

\ tegen het einde van zijn le
ven , nam hij zijnen intrek 
bij de barnabiten, alwaar hg 
den 21 November 1756 ttvör» 
leed. Men heeft van hem? 
l.o Een& rerhandeli^ovef 

: de Italiuanschèdiohtkund®, 
onder den naam van 5&lM 
MARMIA ANDRÖCCI.' — 2iffl 

Geschiedenis der dtcktkunmt 
7 d],n i— 3.9 f^&rhwdm^ 
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gen over het gewest Volte-
line, vol geleerde aanmer
kingen, 3 deelen. 

* QüAGMA of QüAYA (GlAN-
GENEFIO),, een religieus der 
orde, van den H. FRANCIS-
CÜS , te Parrna geboren, en \ 
daarom ook somtijds broe- \ 
der, JÖANNES * van Partria 
genoemd, leefde ten tijde 
van JPEÏRARCHA. Hij ging 
zijne godgeleerde studie in 
Engeland volbrengen , van 
Waar hij in 1391 zeer ervaren 
in deze wétenschap, en rijk 
in verschillende kundighe
den terug kwam. Men zond 
hem naar Pisa, om aldaar 
de godgeleerdheid te onder
wazen , hij keerde vervolgens 
naar zijne geboorteplaats te-
™g .alwaar hij in 1398 over
leed. Men heeft vdn hem ; 1.° 
•Liber de civïlaH CBRJSTl 
oompüatus a magistro Jo-
•<*NNE GENEFIO QÜAYA de 
Parrna, ordinis rninoruni 

' efc. Reggio ,• 1501 * i'n'4.*? 5 
te Rome, in 1523herdrukt: 
de schrijver had hetzelve te 
Pisa, zamengesteld. —.. 2,° 
Incipit rosarium editum a 
fratre 'JOAÜNE QÜAYA de 
Partna, ordinis thinorutn, 
Dit werk bestaat in hand
schrift in de Barberijnsche 
bibliotheek te Rome, inde 
«oninklijké bibliotheek van 
Partna, in die van den H. 
«JÖANNES en den H. PAÜI.ÜS 
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te Venetië, in die der au
gustijnen van Padua, en in 
eehige andere. In dit werk 
doorloopt de schrijver, de 
geheele zedekundige en Chris
telijke wijsbegeerte. — 3.° 
De incarnatione CHRISTI , 
seu de Secretisphilosopkice, 
een geleerd werk, hetwelk , 
in de bibliotheek van het Va-
likaan, onder n.° 5129 be
waard wordt. Men zie over 
pater QÜAGUA , pater AFFO , 
mede " een franciskaner , in 
zijne Memorie degli scrit-
tori et letteratiparmigiani , 
2.edeel blz. 97. Pater WAD-
DING, geschiedsohrijver van 
de orde van den H. FRAN-
CISCUS , deelt óns zijn Leven 
op eene geheel andere wijze 
mede. Volgens hem, werd 
GIAN-GENEFIO , ' in den Bo-
logneschen staat geboren , of
schoon hij hém'ook JOANNES 
van Partna n.pemt, hij spreekt 
niet over zijne reis naar En
geland > maar hij zegt, dal 
hij te Parijs 9'nderwijs gaf , 
en dat, nadat INNOCENTIUS 
IV , hem uit JTranAnjlchad 
ontboden, deze religieus in 
1247, tot algemeen overste 
zijner orde werd verkoren ; 
dat hij naar het Oosten werd 
gezonden , tot den keizer der 
Grieken en tot MANOër., pa
triarch van Konstanlinopel; 
dat hij , na zijne waardigheid 
van overste te hebben ne-
dergelegd, werd opgevolgd 

a 
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<fóör dën H.. BbiU?tö$iriU, 
ddt Bij in Hef dél van Jtfëfr', 
eëne hut ging betrekken, dööic 
dëhH. JFkANClècüS gèhöüwd, 
^lwaai hij oö ëéné.fröeiviardi^ 
ge Wijze leefde; dat hij in gröó-
te ichïiÜ§ stond" bij JÖAJÏNÉS 
XXl; dat. NicdtAAS IV hein 
Toör dë tweede niaal tot de 
{ïHëkeh zond, èh dét hij , 
zich dërwaaris Op *tfeg bege
ven* hëbbetidë, te Gamerïtio 

' in 1289 öVeHeëü , dgt is •' 
tëh minste hónderd jaar 'yóól? 
hét door j&tëjr, AFFÖ bepaalde 
tijdstip \ eri dat hij iö hët 
fra*nciskanër klooster dier stad 
Begraven' tëëfd. WADriiÜtö 
schrijft hem dë volgende ver-
Üahdëlingëh toe: 1.° H ïi-
bros Magistri sënteniïürurn. 
«— 2.° Be conversatione ré-
ligiosorum, libri duo. —-
Z.° Be bëneficns cveatorxs; 
•Ü- 4.° Be civitatè Chrisü, 
eén werk , dèt waarschijnlijk 
hetzelfde is, als het boven 
ónder dënzelfden titel èdhgè--
baèldëi — 5.° Sacrunióom-

'ntércïcuin sancïï 'frdnèisci 
cüm domino, paüpertate; — 
6.° Officium passionis CArfo-
ti, welke niet deze woorden 
begint, Regém Chrislumcrw 
cifixum, WADDUSG voegt er 
bij, dat sommigen GlAtf GE-
ÏÏÊFIO BE QüAGLIA vari JöAN-
NES van Parma onderschei
den ; maar hij verzekert, dat 
hét dezelfde persoon is: Idëtii 
prbrsus esi JOANXMS. Aio 
enm JOJNNE Parmensi. 

'iQÖAtai TMDÉftijè), éfeïi 
schilder tè Kabèhna, in lé4S 
geboren , te Mötógria in HÏ1 
overleden, -CIGNANI leerde 
hërh de gróhdbègirisëlëri zij-
ïiër küiïst. Weldra stëldèftij 
zulk ëeü .groot vertróuwëh 
in de taüëhted tan1 dezed be
roemden kweèkelmg^ jtethij 
Bëfii, gezamenlijk:: • iriét ffRAif-
CËfecrjiiJI, dlê in dezelfde 
school zijn mededinger eh' 
Vriend was gëvVórdën, dë 
voornaamste stuiken test4 bö-
tfërking overgaf Hünfteirër-
ëënigde pensëölen, schijnen 
slechts ëeh enkel uit. té ma
ken. De voörnaaihste dëelen 
van QüAtüi waren dë bouw
kunde , het landschap éft ad̂  
dëre sieraden. ï*RANöBS(ifiiMl,( 
belastte zich gewoonlijk mét 
hét schilderen dér bëeldeü. 
Éij hebben voornamelijk té 
Parm eö té Botógndp'-
arbeid. 

* ÖÜAINÖ ( f f i *Bö# è ) ' 
ëeh servitér-religièüs, «ie*» 
dë l é> ëéüw Bloeide. Hg 
Was të Padua geboren , al
waar hij dën roèni van ëëri 
kundig godgeleerde, en ëën 
zeer welsprekend redenaar ge
noot. Hij had gedurende •èr* 
scheidenè jaren de heilige 
Schriften aan dó universiteit 
van Padua 'verklaard , al*"* 
de kansel Vah zijne welspreken
de redevoeringen had Weer
galmd. Hij heeft g o e d ë ^ » 
limtariën op ê#igë & M 
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boeken, en mieer gezocht .god
geleerde Ferhandelingm flflr 
gelaten. Ook heeft men vm 
hem, latijnsche Zijkredm. 
Verscheiden zijner leerireden 
zijn in het Jicht gegeten m 
de verzameling getiteld t Ze 
Predieèe , êi jdimrsi; iUw*> 
tri titwlqgii, rmeolfe da 
T\<mmsx> PöRwe&J* Vv* 
netiëy 1&&6v !»« dk> f|ni»*P 
|)e Brde-brfledeus van .pater 
QtJiiiHi» deden * ie ageer ^er» 
ifl :h««ïite (kepk een ïmafcuneren 
standbeeld opriisgten, waarpn^ 
der zij zijne lofrede plaatsten: 
een ihewijs m ©óderschiei*-
ding dat. in xlengenen» ,»*» 
wien men . hetzelve toekent» 
eene niet zeer ge wone vserdienr 
ste wdewtelt. Qn&iro -pver 
ieed in 1582* : 

een itoonlkuinstebaairj, in 1£#7 
in >het dor-p Qbeir#GAede.nl, 
fój MöstU%gett geboren, gaf 
Jesse» ssïijner kunst aan ^en-
gropten fKBö'ERtK. ïteeds -in 
&fne vroegste jewgd was ,hij 
een JhantstogteJiijik beoninnaar 
der iuina^lt., ,en «en '«eer 
goeée bassist. -lEolt rhfei be
roep «ijns vadei's JjesJtemd}» 
die een shoefsmid was,, &&-
Plugde deze echter/in zijn 
verzoek , .©n stond hem toe;, 
ssieh ;naar eenen «om, flen 
'TOniainstsiïaar 4ie Mersburg,, 
teiegeven ponder twie© ̂ QüANlz 
*a eerste ajrondbegkseten der 

toonkunst leerde. Hij legde 
zich toe pp de stydie ,dejr 
hpbp, en vpprnanielijk dep 
fluit, op welk instrumept hij 
-uitmuntte. $"a in de, orkes
ten dier boyen van $Tersburg~ 
en, JDreeden gespeeld ie Jiebr 
ben, trad hij ip diens^ w 
dep koningvan Polen, maAkte 
in 1724 ;met den gezant ,vap 
dien $4?M eene rejs <n&ar .^a-
p$ls, en Jtwötn in 4ie stad 
jn xrieodspha^betrek k,ing met 
JüUSSfl *n JSCARLATTI. QüAflZ 
•doorreisde vervolgen» JFmnffr 
r$k en Engeland,; alwaar 
Jhij j&OiO»certenjgaf•, In J)uit&cA-
Iwhd tpruggeterj,, viej bjem 
ide «er «te beurt, van »t pt" kwee-
keling te bekomen ÏIRRDERIK 
I I , later koning van Pruis-
•se»;, enitoenmaals k-ropn;prins. 
Deze i^ins Toerde dikwijls 
.metihem» carnet «ij.pen>gna-
•stelktg QülMlWps dijo's en 
itriio1* fUiü, Xenwijl ,Q4JAN2,de 
ifluit .vierheterde, bereidde hg 
de *ar.<W,ipgen voox', .welke 
^üpd ï̂e ,• Aopnikunstënaars „ na 
«hem j.öjp.dat instrument :heh-
i>en gemaakt. In ;1726 ver
vaardigd B hij x»o Mepje, en 
dn 1S75.2 *&nd ihü M *typ 
mt, .jv-elke dient pm de fluit 
Jager te 'brengen, en den 
.toon te verhopgan. JDfize .po
gingen bragten hem pp «het 
denkbeeld» -om eene werk
plaats pp te rigten, ter veV 
jsaardiging #jjner instrumen-
i e R t welke voor sjjne lortujn 
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zeer nuttig werd* Hij' com
poneerde voor zijnen konink
lijken kweekeMhg 299 con
certo's , en 200 solo's, en 
eene! Onderrigling tot Êèt 

fluitspelen , Berlijn , 1752 , 
in f4.t0 , dikwerf herdrukt, 
en in het;Nederduitsch en 
f ransch Vertaald.' RoïERM0ND 
schrijft hem eene reeks toe 
'Van 'stukken voor twee flui
ten, in 1729 ïn het licht 
gegeven. OtiANZ overleed te 
Potsdam ,"den 12 Julij 1773. 
FRBDERIB: was hem zoo zéér 
genegen, dat hij hem zelf 
in zijne laatste ziekte oppaste, 
dikwerf zij ben geneesheer Ver
ving , en hem na zijnen dood 
een praalgraf Het oprigten. 

* QOARIN .(JOZEF), eerste 
lijfarts van keizer JOZEF I I , 
te Weenen den 19 Novem
ber 1733 geboren',. was de 
zoon van eenen beroemden 
geneesheer dier stad.' In den 
ouderdom van 15 jaren werd 
hij reeds tot doctor in de 
wijsbegeerte, en in dien van 
18' tot; doctor in dé'genëës-
kunde bevorderd. Hij onder
scheidde zich in de uitoefening 
van zijn beroep doof zijnen 
ijvfer 'en zijne talenten , en 
hield zich Bezig met de Ver
betering van :het geneeskun
dig onderwijs in zijn vader
land. In 1756 werd hij be
noemd tot hofraad en genees-
Jieer'-inspecteur van Neder-. 
Oostenrijk, én hield te j 

tp^eenen voorlezingen over dè 
ontleedkunde en de niaieria 
medica. Hij opende ook lessen 
over de' ziektekunde, welke 
tot Voorbeeld hebben gediend 
Van diegene, welke men la- • 
ter in Frankrijk en i n Ita-
li'é heeft, geopend; hij legde 
er- zich, voornamelijk op toe I 
om hét stelsel der zieken- ; 
'huizen te Verbeteren, en gaf 
te dien einde, zoo wel als , 
in hel belang der wetenschap 
verschillende Waarnemin» 

•gen in het, licht, die hem 
de eervolste , goedkeuringen 
verwierven. Men sprak toen
maals enkel over de qnt-
dekking van zijnen mees
ter STÓKCK, betrekkelijk de 
kracht van den scheerling 
of de dolle kervel in de 

[ kankerachtige ziekten. QÜA-
Ritf nam er proeven van, 
waarvan hij<de; uitslagenpu- ( 
bliek maakte, en zijn werk 
werd gunstiglijk onihaald. De 
keizerin MARIA THERBSIA 
zond hem in 1777 naar M-
lane, om haren derden zoon, 
den aartshertog FERDINANDI 
landvoogd van latnbardijë, > 
te behandelen. Het gelukte 
aan QÜARIN de gezondheid 
des prinsen, die sedert lang 
ziek was, te herstellen. De 
erkentelijke aartshertog be
noemde hem tot deszelfs lijf- j 
arts en keizer JOZEF i r g« j 
hem denzelfden titel, na hem | 
tot eerstengeneeshéer van het i 
algemeen hospitaal benoemd 
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te hebben. Hij was tot zes
malen rector der universiteit; 
maar zijne talrijke bezighe
den •' noodzaakten hem , om 
zijne belrekking bij het al
gemeen ziekenhuis neder te 
leggen. Onder andere hoe
danigheden had hij die van 
nooit zijne zieken te vleijen ,* 
hetwelk ten gevolge had, 
dat zij zich tijdig tot den 
dood voorbereidden* In zijne 
laatste ziekte'*• vraagde hem 
JOZEF I I , of hij nog zou 
kunnen genezen ; QÜARIN ant
woordde hem met eeüe edele 
vrijmoedigheid, dat zijner ma
jesteit slechts weinige dagen 
te leven overbleven. De kei
zer , wel verre van zich on
tevreden te tooneo ov.er dit 
berigt, voor velen zoo ver
schrikkelijk om aan tehooren, 
verhief hem tot vrijheer , en 
schonk hem duizend , gou
den souvereinen , (omtrent 
f 10,000). FuANsII.neefvan 
dien vorst, zoon en opvolger 
Tan LEOPOLD I I , gaf hem in 
1797 den titel van Graaf, 
'«1808 verkreeg hij de orde 
wn den H. LEOPOLD , enhij: 
overleed den 19 Maart 1814. 
Bi) zijn leven (in 1803)had 
men zijn marmeren borstbeeld 
vervaardigd , hetwelk men op 
eene, plegtige wijze in de zaal 
der Universiteit plaatste. QUA-

•RI» was gedurende 28 jaren 
geneesheer der christelijke 
broeders. Hij was, lid der 

' • • * . ' . A 

geneeskundige maatschappijen 
van JCoppenhagen , Londen r 
Venetië en JVeenen. Men 
heeft van hem: 1.° Tenla-
minade {cimta , Weenen , 
1761, in 8,vo. _ 2.0 Me-
thodus medendarumfebrium, 
ibid 1772, in 8.VQ — 3.° 
Metkodus medendi infiam-
mationes, ibid 1774 , in 8.v° 
De beide verhandelingen , in 
eene enkele vereen igd , zijn 
door MONNOT in het Fransch 
vertaald en in. het licht'ge
geven f. 1800. Dezelve waren 
ook gezamenlijk te fVeenen 
onder dezen titel in het licht 
gegeven: De curandisfebri-
büs et inflammalionibus corri' 
mentatio, 1781. — 4.° Trac-

I tatüsderhorbis oculorum, -— 
5,° De Mntornia noxa ,cl< 
ulili physico'tfiedicb consi~ 
derata. — 6,° Overwegin
gen over, en Aanmerkingen 
op de %iekenliuizen van fVee-
nen (in het Hoogduitsch), 
1784. — 7,°-Animadversi' 
ones practica?, in diversos 
morbos i ibid, 1786, in 
8.v° mede in het Fransch 
vertaald. De werken van de
zen achlingswaardigen arts, 
waarvan er sommige in het 
Fransch, in het Engelsch en 
in het Italiaansch zijn ver
taald, bevatten zeer wijze 
praktische inzigten, maar 
ook eenige valsche bespiege
lingen over de koortsen, en 
niet zeer naa,uwkeurige ver-
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deelingen: Vdör het overige 
worden :deZëftë altijd mét 
vrucht geraadpleegd. 

QtSAttöttkibè {dom JöAS-
SËs KOBERTÜS), èen bene
dictijner, iti 1611 , te Cour-
aerauid, in het diocees van 
Séei geboren. onderscheidde 
zich door zijnen ijver tégen 
NAÜDJÊ, die beweerde dat GER-
SÉN de schrijver der NaVbl* 
ging vaü J. C. öïet was. 
Dom QCAÏRÈMAIRE gaf bij 
deze gelegenheid twee Zeer 
hevige schriften in het La*-
tijn iti het licht, beide 
in 8J* Partje, 1649, en 
1680. (Zië NAÜDÉ, AMÖRÏ, 
KEMIPIS , FROKTEAÜ, GERSBÜI). 
Nog heeft men van hem • 
l.o twee Verhandelingen, 
om tegen LAUNOT het voor* 
regt te bewijzen, hetwelk 
dé abdij van Saint-Gerrnain-
deS-près bezit, van onmid
dellijk aan den heiligen stoel 
onderworpen" te zijn. De eer
ste ïag hbt licht in 1657, 
iti 8.VO* de tweede in Ï668, 
ih 4.*° — !2.o eene andere 
Verhandeling, in 1659, in 
het licht gegeven tér verde
diging van dergelijke regten 
dei- abdij vvan den H. ME-
BARDDS te Soi&sons. Sommi
gen échrijtèn hem -die verza
meling der weffceri töê «vet 
de genade en d« voorbeschik
king, welke in lfc'50 «néè* 
den öatwn Van •GürtteERir MAIT» 
GCIW, in 2 dl.» in 4,*« is 

in het licht verschenen, maar 
de abt OlIVET kent het 2,e 
deel dezer verzameling aan 
den abt BOUIÏZKIS toe, Toen 
deze benediktijner itt de ab
dij van Ferrihres én Getii' 
nais was, om er de baden 
te gebruiken , verdronk hij 
in derivier, den 7 Juljj 1671. 

••••f QÜATXRO FRATI (FRAN-
CISCOS MARIA) , een Italiaan» 
sché Jesuit, te Modena ge-
horen , bloeide in de '.17»* 
eeuw. Hij had tde welspre
kendheid en de dichtkunde 
beoefend j en er veel roem 
'ih behaald, Hij was lid der 
akadernie Van Parma, der 
innominaii genaamd. Hij 
heeft een aantal werken in 
het licht gegeven , onder wel
ke men onderscheidt: \7> Re-
Imione delle essequie ed 
orat&ioni in morte del pa
dre FRJNCESCOBORDONI, 
Purma, 1671 en 1676. 
BORDONI was van Parma, 
en. eèn zeer .beroemd godge
leerde van de orde van den 
H. FRANCÏSCÜS, — 2»° Dis
corso fimebre iopra Ie virtu 
di inonsignorJETlOR^ Mot-
ZAt vescovo di Modem*-, 
Modena, 1679. — «.•• Re-
Imione delle essequie del 
padre Paolo Rosini, mm. 
conventuale, coll' praam* 
funebre, parma, 1685. —* 
4.o Predicke, panegeriche, 
cd'sermoni per Ie oitofesle 
principali di MARIA r*r" 
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-fiJEWfJ.f vptgarizzate da F* 
Jf(, Q, t qpademicQ innomir 
yatQ, Piaeenw, 1701» rr-< 
0,P /VÖMJ? et carmina,.J%f>~K 
dma, 1703, in M», Paar-' 
ppboypn heeft mpn van bem 
£evetisbe$cAr$vj'!igfiniQ.rib$-; 
rpemde mannen, en eenige 
ander? lpsse stukken. Pater 
QDAP4 ÏPRAÏJ overleed te 
JPivcenaa, dpjji 16 ï,ebruar| 
1704=» in den ouderdom ?ftj? 
5§ jaren, r-r' V.. .' .• ; ' • , 

QüATRQ FflATj'CNjiCOI.AAS) » 
ffisde yaa Madefia, en een 
Xstijnsphe djchfer der 15.e 

eeuw, stpnd jp vriendscbap§r 
betrekking fljpt deberpenade 
dichters van zijpen tijd, GüA-
BJNI en ARIQSÏQ , aan wpl-
kfi bij eppigé zijper Punt-? 
dickten opdroeg. De biblo-
%ekvan den markgraaf B?? 
TOACQUA , te Ferrqre, bezaj; 
*pn schopn handschrift yap 
Ïf8tynsphe Gedichten ,vm? 
W over NICOÏ-AAS güATRO 
JjUTi wprdjt gesproken, als 
°^r den schrijver van ver
beiden dic.htstukken , in het 
Hinder in eenen treurzang 
m HENPWK | ï , pf ÏJYÏ.AS 
Dfi PRAIO , aan eene zekere 
VRSA opgedragen , pro Ni" 
WI40 a qufituor fratrilus. 

QüAïIROWANI (SERTORIoJ.in 
541 , te Cosema, in het 

Q ü E. ffl-
kpnjngr§|j: Nape,(s, uit gene 
fatsoenlijke familie geboren, 
overleed in 1606. Deletter
en dichtkupde hielden hem 
gedurende zijn geheele leven 
bezig, pp' ferzameling zijner 
fTerhm% te Napels, in 1714, 
in 8.vo in het licht gegeven , 
heya£ J,atijnsphe en Italiaan--
sche gedichten , bripven enz. 
Jjen vindt pr zekere stuk
liep in , doch jn kleinen ge
tale,,die eenige aandacht ver
dienen, SADWAZAR , zijn land
en bijpa zijn tijdgenoot, was 
zijn voorbeeld geweest; doch. 
ije navolger is beneden hem 
geblpven. Men vindt dp lijst 
zijner werken in het elfde deel 
der Memori'èn van $ICKRON. 

QlJApRTÎ ÏOTZIN, r~ Zip GüA-

ïiittpzijf, ; • • 

* QDEJCCWS (.GREGORIUS) , 
pen geneesheer, te Jllorf, ; 
in 1596 geboren, \yerd in 
1§20., te patel tot' doctor 
bevor^prd » en bekleedde gp-
durendp verscheiden jarpn 
den jeer|tpel der wijsbegeerte 
in zijne geboor.teolaals,. Hij 
heeft een •werk nagelaten, 

'hejtweik zijnen roem beves
tigde, en dat ten titel voert: 
Jnaiomia phüologiw, con~ 
tinéns discursus de notabf-
litate et priesiantia hpmi-
qjis, contra iniquos condi-

\n 1652 , in 4.t0 te Neu~ 

* * 

file:///yerd


408 Q U E . 

renberg gedrukt, alwaar hij 
in 1632 overleed.. , 

* QvÊLm hertog van la 
Vauguyon (PAÜLÜS FKANCIS-
CÜSDE) , pair van Frankrijk , 
ridder der koninklijke orden 
van het gulden vlies, werd 
den 30 Julij 1746 geboren. 
In een door de wetenschap
pen beroemd collegie, Saint 
Mègrin, (toenmaals alsdus 
genaamd) opgevoed, volbragt 
hij, onder de oogen van zij
nen vader, even zoo bondi
ge als' schitterende studiën. 
iNaauwelijks;, 18 jaren oud 
zijnde, deed hij zich in 1765 
door een geschrift ónderschei
den , over de smart van 
Frankrijk en over die zijner 
familie, tijdens den dood van 
den dauphin.'In 1770 werd 
hij tot kolonel van het regi
ment Dauphin benoemd, en 
als een beroemd officier ver
meld; het is omtrent dezen tijd 
dat hij zijnen vader verloor, 
en den titel van hertog van 
la Vauguyon aannam. In 
hoedanigheid van page aan den 
dauphin, later LODEWJJKXVI, 
verbonden vond hij bij dezen 
doorluchtigen prins het voor
beeld der verhevenste deugden. 
Zijn verlichte en beschaaf
de geest , zijne diepe studiën, 
sleepten hem meer bijzonder 
mede, om zich met de staat
huishoudkunde bezig te hou
den. In 1776, als gezant in 
Holland benoemd, bragten 

de talenten, welke hij aldaar 
ten toon spreidde, te weeg, 
dat men op hem de oogen 
liet vallen voor het toenmaals 
zoo gewigtige gezantschap van 
Spanje^ Hij kwam in 1789 
met verlof ie Parijs terug, 
en LóDKwrJK XVI benoemde 
hem tot minister van buiten-
landsche zaken. Dit kort
stondige ministerie kon inde 
geschiedenis van zijn leven 
geene plaats bekleeden,,hét-
zelve heeft enkel gediend, 
om zijne persoonlijke gevoe
lens te versterken, terwijl 
het hem dé misslagen vah het 
verledene deed. kennen en 
betreuren, en de buitenspo
righeden der toekomst deed 
voorzien. Genoodzaakt, om 
zich te verwijderen, keerde 
hij naar Spanje terug, en 
vestigde zich aldaar gedurende 
verscheiden jaren. Zich later 
in dé onmogelijkheid ziende, 
om aan dé koninklijke zaak 
nuttig te zijn, was hij op 
zijne pligten, jegens zijne fa
milie bedacht, en zocht, bij 
zijne terugkomst in Frank
rijk , het middel om eenige 
overblijfselen eener groote 
fortuin weder te vinden; maar 
zulks was vruchteloos. We
der in de . kamer der pairs 
gekomen, deed de hertogvan 
LA VADGDTON aldaar in de 
.belangrijkste onderhandelin
gen , schitterende redevoe
ringen hooren. Hij is den 
14 Maart 1828 overleden. 
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f QtEtBlf (graaf HYACIN- ] 
ïüs LobBWUK DE) , aarts
bisschop van Parijs-, pair 
imFrankrijk, bloedverwant 
van den voorgaande, te Pa
rijs, den 18 October 1778 
geboren, begon zijne studiën 
in het collegie yantfavarre, 
alwaar hij reeds eenen groo-
ten aanleg.en eene bepaalde 
neiging voor den geestelijken 
staat aan den dag legde, in 
1790 ontving hij de tonsuur. 
Het was toenmaals juist liet 
tijdstip, waarop men in 
Frankrijk de kerken plun
derde en de collegiëh sloot; 
niets was in staat den ijver 
van den jongen DE QÜEWEN 
te verflaauwen, zelfs zijne 
studiën leden er niet onder, 
verscheiden geleerde pries
ters , die zijn vader in des-
zelfs huis had opgenomen , 
deden hem met hetzelfde 
gelukkige gevolg zijnen theo-
logischen leergang voortzet
ten. Toen NAPOLEON aan de 
Godsdienst hare tempels we
dergaf en voor derzelver be
dienaars hunne scholen her
opende , was het seminarie 
Tan Saint-Sulpice een der 
eerste hetwelk weder geor
ganiseerd werd, en DE QOE-
IBN een der eerste kweekelin-
gen van hetzelve, ontving in 
1807 de priesterwijding. Hij 
werd kort daarna groot-vika-
ris van den bisschop van 
Saint-Brieux, in wiens dio

cees hij zijne familie en zijne 
goederen had. Toen de kar
dinaal PESCH het kies-coUegïe 
van Hennes ,was komen pre
sideren ,'• stelde men hem den 
jongen geestelijke,voor, dien ' 
hij met de Zamenstelling van 
zijn huis belastte, en aan 
wien hij de zorg opdroeg, 
de familien op te sporen en 
voor te dragen, welke het 
meest door de omwenteling 
geleden, hadden, aan welke-
hij gunstbewijzen deed ver
kenen. Hij nam hem ver
volgens met zich naar Pa* 
rijs, zander hem echter eeni-
gen bijzonderen titel te ge
ven. Toen de kardinaal in 
ongenade van den keizer, 
zijnen neef, was vervallen, en 
zich genoodzaakt zag Parijs 
te verlaten, om naar zijn 
diocees terug te keeren, zoo 
weigerde DE QUELEN , door 
het eervol gevoel der erken
tenis gedreven, hem te ver
laten , en volgde hem naar 
Lyon. Het was in die stad 
dat de aartsbisschop van Me-
cheten, de abt DE PBADX , 
hem te kennen gaf, dat hij 
voor hem den post van ka
pellaan der kapel van de kei
zerin MARIA LOOISE had be
komen; maar DE QUEUN wilde 
niet van zijnen weldoener 
scheiden, en wees dus die 
belrekking van de hand. Hij 
kwam echter kort daarna te 
Parijs terug, en leefde in 

A a 5 
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de vergetelheid; hij w^awi) 
iele kerk v^n Saint-^Ulpioe 
•verbonden, alwaar hij de een
voudige pligtgn der priester* 
iijjte waardigheid vervulde, 
topn tijdens de eerste restaura* 
tie, de kardinaal TA&Ï.ETR*ND-
PÉRIGORD , hem het geestelijk 
bestuur, der van zijne juris
dictie afhankelijke koninklijke 
gestichten toevertrouwde, en 
.hem tot vikaris van het gropte 
qalmoezenierschap benoemde, 
J)e honderddftgefi deden he,m 
tot de afzondering terugkeer 
ren , welke hij bij de tweede 
terugkomst dw Bourbons an* 
dermaal verliet, pm de hem 
vroeger toevertrpuwdp bedien 
ningen weder pp te vatten, 
Toen na den dood van den 
kardinaal DÜ BELLOV , de heer 
TAlLKÏR.4ND-J?ERIGORD tot bet 
aartsbisdom Parijs was ver
heven, beriep hij DB QDE-
lEsr tot zich, pm bem in 
hejt beheer van zijn dio
cees te ondersteunen ; en in 
betzelfde jaar werd de laatst
genoemde gewijd als bisschop 
Tan Samosfile, inpartibus, 
en den 1 October 1817 be
noemd tot coadjutor vanden 
aartsbisschop van Parijs, Bij 
den dood des kardinaals, den 
20 Octpbejr 1821 voorgeval
len , vojgde de heerpEQüE-
IEN hem in zijne bediening 
o p , en toonde eenen onver-
moeiden ijver, vooral tijdens 
de mjssiën yan Parijs, die , 
door de tegenkantingen der 
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pngodsdienstigen, de ,on§chöl-
dige aanleiding ; t p | z o q veje 
opgeregeldheden gaven. Dep 
prelaat , %ol lid Tan de ka? 
iner der pairs benoemd, oth 
derspheidde qich in 18?4, 
door zijne yaderlandslievfincje 
opppsi|jp ; tegen hef nopdJot* 
tige ontwerp yap jtffrqggave 
der renten, en verdiende door 
zijn populair gevoelen de 
achting van a|lp goede bur- « 
gers. » Terwijl Jkmijnesjenj . 
vppr de lijdende klasse ver- „ 
hef, zegt de'eerwaardige pre-i 
laa t , ben jk er verre ya» 
verwijderd van onverschillig 
vppr de belangen dey meer 
gegoeden te bli jven,d ' e aPQ r 

de verminderiqg van hetgene, 
wat zjj bezitten worden ge* 
troffen , ' nog anderen zijn er , 
die door be t , ten minste 
tijdelijke verlies, hetwelk de 
rijken zullen ondergaan, het 
drukkende der inkrimping 
moeten gevpelen van .liefda
dige giften tm bunnen * 0 0 > 
deeje uitgereikt, Men beeft 
p»s geestig gezegd, dat de 
reductie der renten geenen, 
enkeJen schouwburg» geene 
enkele kroeg zon doen slui
ten, dat js mogelijk,«" het is 
ook mogelijk, dat een grpoi 
gedeelte dergenen f wier zaak 
ik bepleit , geen van beide 
'kennen.'. Zou men niet , W«r 
ligt met minder vrijmoedig
heid , kunnen vragen, of de 
wet niet meer da» eene r 

thans nog voor de armen ge-
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opende beurs sou dpeni elui-
ten, en of het vijfde gedeelte 
der aalmoezen, niet naar 
evenredigheid van het vijfde 
der renten zal verminderen." 
Daar de dood van den kar
dinaal DE BAÜSSET > tegen het 
einde van hetzelfde jaar eene 
plaats bij de Fransche aka-
demie had opengesteld , zoo 
was deze geleerde areopfcgus 
van gevoelen , den'heer JDE 
QOELEK, van de gebrpikef 
lijke formaliteiten te kunnen 
ontslaan, en bood hem.den 
stoel van den geschiedschrijver 
van FÉNÉLON aan ; de prelaat 
nam denzelven aan b en had de 
goede trouw van in zijne op-
nemingsrede te erkennen , dat 
hij zijne benoeming aan gee-
nerlei letterkundigen titel te 
danken had, en dat hij de
zelve enkel beschouwde als 
eene hulde der Godsdienst 
toegebragt, welker lofrede hij 
hield, na die van dep heer 
»B BAÜSSET te hebben uit
gesproken: daaruit vond hij 
aanleiding om op die van den 
schrijver van den Geest des 
Christendoms (CHATEAUBRI
AND) te komen, toenmaals be
langrijk door het nieuwe 
•»an deszelfs ongenade. Zijne 
kieschheid en zijn warme ijver 
blonken het meeste uit, toen 
hel JParijsche gemeen in 1831, 
Ba de kerk van St. Germain 
PAuxzrrois geplunderd en 
Ae kruisen van de spits dier 
•kerk e?en als «ram andere 

geestelijke gebouwen afgerukt 
en vertrapt te hebben,. pok 
het aartsbisschoppelijk paleis 
aauyjel, alle? wat ziph daar
in bevond vernielde en den 
aartsbisschop verpligtte, om 
zijn buitengoed te gaan be-> 
wonen, of in de stad pen 
zeer bekrompen verblijf, uit 
weinige kamerszamengesteld, 
te betrekken, De gelopvigen j 
dezen roof eenigzins willende 
vergoede», openden dadelijk 
eene inschrijving voor den 
bouw van een nieuw aarts
bisschoppelijk paleis, vooral 
daar de regering, hetzij om 
het volk, hetzij om andere 
redenen , vertraagde, om in 
het verschaffen van eene an
dere woning te voorzien , of
schoon de kerkvoogd des
wege eep adres had ingediend, 
Hèt was bij die gelegenheid, 
en terwijl de cAofora de gren
zen van Frankrijk, naderde, 
dat hij op den 29 Augustus 
1831, aan de pastoors van zij» 
bisdom eenen brief schreef»-
waaruit wij de volgende zin
snede overnemen. » Thans 
alzoo •; terwijl ik bij het gou
vernement in aanvrage ben, 
om den terugkeer tot de 
striktste regtvaardigheid je
gens de kerk van Parijs \$ 
bewerken, die voor het min
ste de vrij held.verzoekt, om 
de verspreide brokstukken 
bijeen te rapen van een ge
bouw, hetwelk zij als het 
gemeene buis der geloovigen, 

I! 
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zoowel als de woning van ha
ren aartsbisschop beschouwt, 
komt het mij- gepaster voor , 
het gevolg mijner aanvrage 
af te wachten. Alleen dan , 
wanneer alle hoop zal ver
loren' zijn , zal ik mij per
soonlijk aan een even Ca-
tholijk als geheel Fraosch 
ontwerp kunnen aansluiten'••, 
waarvan het voorstel mij reeds 
innig getroffen heeften waar
van mijn hart de herinnering 
altijd getrouw zal bewaren, 
— Deze stoffelijke onderwer-
pen, mijn heer de .pastoor, 
aan welke de Godsdienst eenen 
Juister ontleent, welken zij 
minder dan wij behoeft, ver
dienen echter in veel gerin
ger mate onze belangstelling , 
dan die, welke mij geheel 
bezig houden , zoodat het mij" 
genoeg is, het verwijt niet 
te verdienen , dooreene schul
dige onverschilligheid, de. 
zorg daarvoor verwaarloosd te 
hebben. Maar de rampen der 
Godsdienst, maar de belee- > 
digingen, welke zij sedert 
lang moet ondergaan, maar 
de ontberingen en het verval 
van onderscheidene kerken, 
die nog steeds her»tel en ver
betering verbeiden, maar'de 
treurige toestand van meer 
dan twintig duizend' Catho* 
lijhen uit hunne parochie 
verjaagd, die sedert zes maan
den , te midden der hoofd
stad ronddwalen, als schapen 
zonder herder en gedwon-

gefo %ijn, -om van de gast
vrijheid de middelen te, be
delen , om God te dienen j 
maar ons herderlijk dienst
werk door zoo veleibeproe-
vingeh verlamd» maar de 
schandelijke afval van zoo vele 
scheurzieke en heiligschendi-
ge priesters, die anderen trach
ten te doen dolen en teloor 
te doen, gaan/door van het 
gebrek van Evangelische werk
lieden en van de vooringe
nomenheid der gemoederen of 
de „opgewondenheid .der drif
ten stoutweg gebruik tema
ken ;. maar; de aankondiging 
van den vréesselijken geesel, 
die met reu&enschreden óns 
vaderland nadert, en die het 
op zijne beurt, met deszelfs 
wreede- verwoestingen " be
dreigt; maar het heiligdom 
van de Patrones van Parijs, 
die de stad niet meer tegen 
dien verwoestenden geesel_be
schut, de dienst dier nede^ 
rige herderin , welken haren 
aiouden en krachtige" dijk, 
tegen de overstrooming van 

dien verpestenden vloed niet 
meer tegenstelt, haar tempel 
beroofd van hare weleer zoo 
vereerde heilige overblijfse
len, welke aan de verschrik
te ingezetenen geen toever
laat of toevlugtsoord meer 
aanbiedt; maar de beminne
lijke schepter van MARU» 
welke niet meer zoo als wel
eer het lot van een koning 
rijk bestuurt, dat zich be-
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roemde haar, toe te behoo-
ren;: maar het teeken.Van het 
Xnm datdeaardebeheerscht, 
weggevaagd van het voor-r 
hoofd der koningin van on
ze steden,, hetwelk het zwaard 
van den verdelgenden. engel 
niet meer afkeert,; het kruis, 
het kruis van-JBSÜS CHRIS
TUS, van dé spits onzer ker< 
ken afgerukt; verbroken, bij 
opbod verkocht* en onder den' 
smidshamer/duizend verschil
lende gedaanten aannemende > 
wie weel! misschien bestemd 
om in de hand des: dood
gravers over te gaan en het 
werktuig, van, onze verlossing 
en ons leven, dienstbaar ge
maakt , om:duizenden graven 
te delven! .— Ziedaar mijn 
last ën ; mijne smart,' zie
daar de;-bezigheid van'- mijn 
dag- en nachtw/akén , ziedaar 
het voortdurend' onderwerp 
mijner overdenkingen > zuch
ten, en smarten! Wanneer 
sij tot ons zal zijp- doorge-
• drongen , de overstrooming 
Tan dien doodelijken vloed, 
welks loop de wakkerste én 
strengste voorzorgen niet kun
nen stremmen , zullen dan de 
pogingen, opofferingen en 
wonderen der vurigste lief
de niet; ontoereikende vre

t en , om de algemeene el
lende te verdachten? Zoude 
ik dan niet te betreuren heb
ten , onder de puinhoopen van 
een aardsch gebouw, hulpmid
delen tó hebben zien begra

ven , die zoo krachtig zouden 
kunnen medewerken , om de 
levende steenen ..van het gees
telijk gebquw ten hemel op te 
heffen en de zielen te redden, 
door in de behoeften der lig-
chamen .te voorzien:...." — 
De vrees,; welke de zwakke 
staat der gezondheid van den 
heer DE QÜELEN1, aan zijne 
vrienden inboezemde, ver
wezenlijkte zich eindelijk, 
de waardige aartsbisschop 
overleed den 31 December 
1839. Tot den laatsten oogen-
blik behield hij het genot 
zijner geestvermogens, ter
wijl hij telkens treffende be
wijzen gaf Tan zijn levendig 
geloof en zijne vurige gods
vrucht. In den nacht voor 
zijn overlijden, ontving hij 
nog de H. Communie, en 
op zijn verzoek, de generale 
absolutie.' Hij zegende de 
hem omringende geestelijk
heid en zijn aartsbisdom, 
terwijl hij ontsliep, onder 
hè) uitspreken .der woorden: 
Th zal geoordeeld worden; 
doch door Bern, dien ik 
bemin. Hij had eene verhe
vene ziel., die in den tegen
spoed niet ter nedergeslagen 
Werd, en in gelukkige om-* 
standigheden zich altijd ge
lijk bleef. De hoedanighe
den van zijn hart en zijnen 
geest maakten hem achtens
waardig, terwijl hij zich bo
venal -kenmerkte door eene 
bijzondere gehechtheid aan 
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dé Godsdienst ei* de Kerk. 
Men kent vah dezen prelaatj 
l.o Oraison etc. (Lijkrede 
van ZoDBmjK XFl)t in 
1814, iö de berken van 
St* Sutpice tan St. Back 
uitgesproken. «-̂  2;° Orat* 
son etc. (Lijkrede van dèn 
hertog'van Berry), in 1820, 
in de Lieve Trouwe kerk 
(Ndtre Dame) uitgesproken. 

loo. Zijne veel ööitatteBde, 
stoute, reusachtige en door 
sieraden en ve.rdichtëeien al 
te vruchtbare genie verwar* 
de dikwerf de onderwerpen»; 
zqodat men op een eerste 
gezigt dezelve niet altijd ver
klaren kan. Hij heeft zich 
veel tot bouwkundige en op
tische onderwerpen hepaaW» 
In de Description etc. (Be-' 

• Schrijvtng der vxscmaamsU 
werken van échild&t* beeld* 
hbüïvkunde en%. der >stèd 
Antwerpen); ie Antwerpen 
in 1774 gedrukt, wordt hij 
sléteds'QeittlN genoemd, doolt 
met ziet QüÉtwsftTS, döorzgiie 
hand geschreven, op eeae 
teekejiingY ' welke op eene 
schilderachtige w$ze j deze 
waarheid feetrekkeüj k het ai-
lerheiügste ^altaargeheim uit-
druto • ^ism,gmtus^ tao* 
tus in te fdilittit•, veil au* 
clitü solo,1 Md créditun 
*— Hij had ©en* zoon Jo-

'..jurws, ERASMOS Qmmms 
•genaamd, die niet de 'be-
gaafdheden va» zijnen .Va* 
der bezat. Men ziet echter 
in verschillende steden van 
ItdUe' eeni*e schilderijen van 
'hem, die hem tot eer W -
strökkën. •*»•*. Zijn neef, A'K- ' 
TÜS "QwtóïNüSy heeiPr te 
Antwerpen!, zijne geboorte-
plaats , beeMhouwkurndige 
wetoa vervaardigd, welke 
'hem >és oenen uitmtinfendeii 
kïsmfiëHHaf doen b"esehoiwv«re»» 
Hf <fe ih« tüefeet s^heoire, 

0'oËkïifWé (ERA'SMÜS), eèn 
schilder ', te Ahlïvetpm in 
1607 geboren, en 'in dié 

„ stad in 1678overleden, legde 
zich. in zijne jeugd op de 
beoefening der schoone.'lbt'' 
teren toe. Hij onderwees 
-zélfs eenigen tijd de wijsbe
geerte ; maar daar zijn smaak 
Vour dé schilderkunst hem • 
geheel en al beheerschJtey 
bezo'clit hij de school van 
RüBÉNS, en gaf bewijzen van 
de uitmuntendheid zijner ge
nie. Zijne , vöortbrengseïen ! 
strekken zijnen smaak tot eer' 
Zijn koloriet draagt de fcën» 
merken van zijnen dootïuchv 
ïigén feester , zijn pensee1! 
is 'vas't en krachtvol. Er zijn \ 
"weinig schilders, diegróoter j 
schilderijen -hebben vervaar-
digd ; die vim den lamme,; 
"Welke ih en rri de abdij Van 
den.H. IttibHAè'i teAiïltwèr* 
fënïitft, 'bekleedt de geheèle 
ruimte vatt het feaferaatm. 
Men ziet ook "twee ttijnWr 
"gtóotstr'stokten in de eet-
*«**! 3e* a f̂lij *an $m$&h-
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döór ÖtöttëïüS ÖbÉiiiSüs 
gegraveerde, beeldhouwwerk 
van hét Stadhuis (thahs pa
leis) vaö Amsterdam heeft 
vervaardigd. 

THJËbböküs), één geleerde 
Duitschè arts èïi ohtleedkun-^ 
dige, den 21 Mei 1699, te 
Ffiedbérg in Meisni'è gebo
ren1. Ka zich te Zéipzig te 
hebben gevestigd , #êrd hij 
aldaar achtereenvolgend hoog-
lèëraar der ontleed- , héel-
itlhde, physiolögie, en ziek-
tektihde, en overleed aldaar 
in''058.'Men' heeft hém ver
scheidene akademische ver
handelingen te danken, zóó 
als: l,ó fie ptydlisnïo fè-
küi, Leipzig, J748--2.0 

De nariufn, eórumque sépli 
iWcWvaUoriè , ibid 1750.— 
§fi De musc'tilorum capiiis 
exi'ensoruin paralysi, ibid 
1757. __ 4#o J)e veribus 
elèotrióimèdicis, ibid 1755. 
— 5.o Programma quofri-
gbrts acriorïs 'in corpofè 
mmano effectüs expêndit, 
'.Wd, 1775. Men vindt al 
deze verhandelingen in de 
*eï2èmeling getiteld: Ms-
^riaiionis admórborum his-
ioriam, etc. door HAELER. 

. t^STÈDT (JÖAÏISÉS AN-. 
DRÈAS) , eett ïüthérsóhe god-
fleerde , ih 1617, te Qued-
lèHbüïg geboren , en in 1688 
overleden , hééft ttagelètëlij 

l.o éëhe leerhandeling, bij 
wijüe van zamehspfaak , over 
dé" geboorte en, het vader-
tand der geletterden , van 
ADAM tot het jaar 1600, in 
4. t o Dit oppervlakkige en 
onnaauwkeurige werk ver
scheen in 1654, te ffit-
tenberg in het licht. — 2.° 
eene geleerde verhandeling: 
De,sepultura veterum , si-
'vé dé ritibus sèpulcralibus 
Groeöorum , Jüomanorum , 
JüdcÉoruih et ühristietnó-
ruin, ih 8.v<> en in 4 .^ 
Dit is zijn beste geschrift. 
—• 3.0 'Godgeleerd stelsel 
dergenen t ibelke de Jugs-
burgsche confessie volgen, ' 
% dl.ö in föl., 1685. Men .: 
zóti het gé\al defzetvë v\ef-
inindérétt, indien nlëïi et ' 
datgene tilt wegliet, vrat hij I 
geheel vruchteloos tégen dè 
Catholijkèn -heeft geschreden. 
Voor het overige draagt het 
werk deszelfs juisten titel s 
zóödra frièn iSch ééns van 
de, . lefer. der Catholijkèn af
scheidt, is alles wat men 
als theologisch verhandelt , 
slechts stelsel {systeina hy
pothesis), :. slechts een za-
menraapsel van voorbijgaan
de en willekeurige gevoelens. 

— 4.° verscheidene andere 
perken, vol geleefde aan
merkingen , maar dikwerf 
ontbloot vah bor'deelkuhde, 
naauwkeüfigheid éH smaak. 
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óp het eiland St. Michaèlt 
< een der Acorische eilanden, 

in 1626 geboren, legde reeds 
in zijne kindschheid blijken 
van eene buitengewone gods
vrucht aan den dag. Tot 
biechtvader van de kapel 
des konings van Portugal, 
en een zijner gewone hof-
predikers benoemd , maakte 
hij van zijne gunst gebruik , 
om in het jaar 1668 de 
congregatie van het orato
rium van Portugal, te stich
ten. Hij wees het bisdom j 
Lamego van de hand, en 
overleed in 1698, in den 
ouderdom van 72 jaren , in 
deh geur van heiligheid. 
Men heeft van hem: l .0 

Overwegingen over de ge
heimen ; — 2.° Leerreden, 
in het Portugeesch, welke 
vol zalving zijn, Paus CLE-
MEijs XI gaf hem den titel 
van Eerwaardige. 

QÜENTINÜS (heilige), mar* 
telaar in de 3.e eeuw,was, 
volgens zijne acten , door Sü-
EIÜS in het' licht gegeven, 
een Romein , eri stamde af 
uit een senators geslacht. 
Met ijver voor de voort-
planting des Evangelies ver
vuld , verliet hij zijn land 
zag van alle verwach tingen 
af, welke hij "in de wereld 
had, en vertrok met den 
heiligen LuciAHUS, naar Gal' 
lië, Hij drong tot de stad 
Amiens door, welken hij 

verkoos om er zijnen Aposto-
lischen ijver aan den dag te 
leggen, en déze ijver ver
schafte hem in het begin der 
regering van MAXIMIIIANÜS 
HERCTCES , welke DIOCLÉTI-
ANUS in 286 aan het rijk 
verbond , de martelaarskroon.. 
Na op de pijnbanken alles 
geleden te nebben wat de 

t wreedheid kon uitdenken, 
werd hij , op bevel van RiC-
CIDS VAROS, landvoogd tan 
het Gallische gewest van 
Amiëns naar jfugusta, de. 
hoofdstad van het Yerman-
deesche, gevoerd. Hij bleef 
er edelmoediglijk in , de be
lijdenis des geloofs* volhar
den; en , na met priemen' 
en spijkers doorboord te zijn > 
werd hij , den 31 October 
287 onthoofd. Nadat de HY 
ELIGIDS , bisschop ven Myoti • 
en Vermandois, in 641, 
zijne heilige overblijfselen had 
doen opzoeken, vond men 
dezelve met de spijkers waar
mede het ligchaam des hei
ligen doorboord was geweest, 
en men plaatste dezelve in 
de kerk achter het altaar. 
Men vervoerde dezelve den 
25 October 525 .andermaal. 
Deze overblijfselen werden 
bij de kanoniken vqn Saint-
Quentin, welke plaats haren 
naam van dien van den hei-, 
ligen martelaar ontleent, be
waard. Intusschen beweren 
eenige geleerden , dat Sctint' 
Quentïn, niet naapwkeurig-
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lijk het Augusta Per oman-
duorum is. 

QOERINI (ANGJSXO MARIA). 
— Zie QÜIRIKI. 

QÜER-Y-MARSINEZ (JOZEF), 
heelmeester en Spaansch 
kruidkundige, in 1695 te: 
Perpignan', geboren, beoe
fende de geneeskunde te Ka-
lencia, vervolgens te JBarce-
lona en te Madrid. Hij werd 
Mi de Spaansche legers in 
hoedanigheid van chirurgijn 
majoor aangesteld, en maakte 
van de'verschillende reizen 
Welke hij met zijn regiment 
deed, gebruik, om in èenige 
deelen -van Spanje, op de 
kusten van Afrika en el
ders, een aantal planten 
en zaden te verzamelen, 
waarvan hij in het vervolg, 
een kruid- of botanischen 
tuin aanlegde, waarin hij in 
weinige jaren meer dan twee 
duizend soorten vereenigde^ 
KAREL III , benoemde (JOBR 
tot hof- heelmeester, en ver
leende hem eene rijke jaar
wedde. Deze vorst,had , op 
aansporing van zijnen minis
ter .den graaf de FlORIDA 
«UNCA, de studiën in zijn 
koningrijk doen herleven, en 
gestichten voor het openbaar 
onderwijs daargesteld, aan 
Welfcer hoofd hij de bekwaam
de hoogleeraars van Spanje 
beroepen had* Intusschen had, 

*X. DBEI,, B 

onder de verschillende we
tenschappen , welke men er 
beoefende, die der kruid-• 
kunde nog géehe zeer snelle 
vorderingen gemaakt. ORTEGA 
en CABANILLAS waren nog niet 
genoeg bekend. QOER werd 
bestemd om den leerstoel der 
kruidkunde te békleeden. De 
bijval, welken de lessen van 
dezen hoógleeraar verwierf, 
verschafte hem nieuwe jaar-, 
wedden van het hof, en men 
gaf hem het beheer van den 
plantentuin van Buen*~Reliro. 
QDER overleed den ,19-Maart 
1764 te Madrid. Onder zijne 
werken , verdienen de beide 
volgende, vermelding ; Na
tuur- en kruidkundige ver
handeling over de aandoe
ningen der nierjicht; Ma
drid, 1765, in 8.^0— 2.o 
Spaansche FLORA , of Ge
schiedenis der Spaansche 
planten ; ibid , 1762 , 4 dl.» 
in 4, t 0 met eene kleine kaart 
van het Schiereiland en 188 
platen. ORTEGA zette deze 
TtORA voort, en de beide 
laatste deelen, we)ke dit 
werk volledig maken, ver
schenen in 1784 in het licht. 
Het 5.e is voorafgegaan door 
de Geschiedkundige lofrede 
van Qum. Deze kruidkun
dige was de eerste Spanjaard, 
die een werk over. de planten 
van zijn land in het licht gaf. 
Men heeft betreurd dat hij de 
hervorming, welke doorLiir-
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MEDS, tegen wienbij zich ove
rigens onregtvaardig betoon-» 
de, in de stndieder natuurlij
ke geschiedenis is teweeg ge-
bragt, niet het minste in 
aanmerking heeft genomen. 

Q0ERAS (MAÏHÜRIN) , leer-» 
aar der Sorbonne, werd in 
het jaar 1614, te Sens uit 
eene geringe familie gebo
ren. De heer DE GONDRIN, 
aartsbisschop dier stad , plaat
ste hem aan het hoofd van 
zijn seminarie, en stelde hem 
tot een zijner groot-vikarissen 
aan. Deze geestelijke, was uït. 
de Sorbonne verbannen , wijl 

.hij geweigerd had het for
mulier en de censuur tegen 
doctor ARNAULÖ te ondertee
kenen. Bij overleed in 1695. 
ïè Troyes , in den ouderdom 
Tan 81 jaren. Wij hebben 
van hem eene Opheldering 
•van dit geschilpunt; » Of 
het concilie vmTrente, uit
spraak" gedaan of verklaard 
heeft, dat het berouw, etl-
ikel uit vrees voor de straffen 
der hel, en zonder de lfef-
>de Gods, ontstaan of ver
wekt, voldoende is, om de 
vergeving der «enden en de 
genade ̂ an regtvaardigmaking 
in het Sacrament van boetvaar
digheid^ ontvangen?" in 8.™ 
1685. Hij verdedigt het ont
kennende.— Zie NEERCASSEI. 

* QüERBEOT ofQüERBOBW 
(FVES „MATHÜRIN MARIE DE) , 

een Jesuit, den 13 Januari} 
1726, te Landernau geho* 
ren , .was nog zeer jong , toen 
hij zich in de maatschappij 
van JESÜS begaf. Hij onder
scheidde zich in dezelve door 
zijne talenten, en bekleedde 
verschillende belangrijke pos*" 
ten tot aan het tijdstip der 
ontbinding .van de orde der 
Jesuiten. Toen begaf'hij zich 
naar België , vervolge.ns naar 
Molland. Later kwam hij in 
Parijs terug, en woonde 
eerst bij de hertogin DE Nl-
TEDNOIS en vervolgens bij den 
hertog DE LA VADGüTOif.die 
hem de opvoeding van zijnen 
zoon toevertrouwde. ()ÜER* 
BETJF , won de achting en het 
vertrouwen van verscheidene 
aanzienlijke personen, door 
zijne kunde en door zijne 
deugden, en hij geleidde er 
een aantal op den w«g des 
heils. De omwenteling ont? 
rukte hem aan zijne nuttige be
dieningen. Hij verliet Frank
rijk ten tweede male en 
vlugtte met de gravin b». 
MARSAW naar Brunswijk ,&* 
waar hij in 1799 overleed. Zij
ne letterkundige voortbreng* 
selen zijn niet zeer talrijk » en 
hij heeft zijnen naam aan 
geen enkel belangrijk werk 
gegeven; Wen kent slechts 
van hem eene Ode op de 
geboorte van den, hertog BB 
BJMRI en de levensbeschry* 
ving van FÉNÉL&N, aan het 
hoofd der uitgave- fn & al.* 
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k 4Jt°; en de Lijkrede van 
dm fartog van JBourgon->.\ 
die, uit het Latijn van pater 
WüLtBHllEX verta-ald. Pater 
DE QUEJUSEÜF heeft als uit
gever, een aanlal werkefi ge
leverd , waarvan men betreurt. 
dat zijne bezigheden het niet 
altijd toelieten prer den druk 
te waken. De voornaamste 
derzeive zijn: 1,° Mémoires 
ete,'(Gedenkschriften om te 
dienen tot de geschiedenis 
van LojagmjK, dauphin 
van Frankrijk), bijeenver-
«amëld door pater GBIFFKT, 
Pms, 1777, 2 dl« in 
12 mo _ 2/> lettres etc. 
{Stichtende en belangrijke 
brieven, door éenige %ende-
üngen der maatschappij van 
tesvn t uit vreemde tnissien 
mchreven), Parijs, 1780 
•- 83, 26 dj.n in 12.m° De 
wrigtan uit verschillende lan
den war«n door elkander ge
plaatst, pater m QDEBBKOF , 
Terdeeld<e dezelve in gewes-
[«n.wbragt debrieven wel-
*e op dezelfde zendingen en op 
jetzelfde land betrekking had
den» in,geregelde orde. Dit 
*erk U in vier verschillende 
dealen verdeeld ; de Jjevant, 
-fnerikai Jndië ,• Sinaml 
£e aangrenzende rijken ; aan 
?et W d van elk gededte 
's een® voorrede, in plaats 
lm dje -welke zieh aan het 
,ftö0/d van elk boekdeel der 
Tw%e uitgave bevinden., De 

uitgave is vermeerderd met 
onuitgegevens gedenkschrift 
ten , nieuwe brieven en aai}, 
teekeningen van den geleer
den pater BBOTIER, «-. 3,o 
Oeuvres etc. {F-ÊKÉiOfCs 
werken), 1787 .—» 92, 9 
dJ|P in,4.to De geestelijkheid 
van Frankrijk,, welke deze 
uitgave liet bewerkstelligen, 
vertrouwde dezelve eerst toe 
aan den abt GAIXARD ; maar 
hg kweet zich zoo langzaam 
van deze taak, dat men er 
op bedacht moest zijn, hem 
te doen vervangen, en men 
stelde pater QÜERBEDI' in zij
ne pjaats. De abt GAJULARD 
had slechts «eer weinige bouw
stoffen in gereedheid gebragt, 
en. pater QPEUBEDJ? , wiens 
bezigheden zeer menigvuldig 
waren, konde aan dit werk 
de vereischte zorg niet toe
wijden. Men. bespeurt dat hij 
de handschriften endever» 
schilleftde uitgaven niet na-
gezien heeft, en dat hem 
dwalingen ontsnapt zijn , wel
ke men in de nieuwe uitga
ven der ff erken *a/» den 
beroemden aartsbisschop van, 
Kamerijk heeft doen ver-* 
dwijnen. ,— i.° Sermons etc% 
(Leerreden van pater Kd-

parijs, 1776., 8 dl.*in 12.™ 
Hij werd in deze. uitgave 
door pater MARS , zijnen on-
•<Un ordebroeder .bijgestaan: 
y— 5." Observations ete. 

b % 

« * 

11 
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(Waarnemingen op het 
Maatschappelijk contract 
van J. J. ROSSEAÜ ) — 
6.° Les Pstiumes etc. (Be 
Psalmen en Isjus, in het 
Transch vertaald, met aan- \ 
teekeningen en aedekundige 
bemerkingen, door paifg 
JBJSRTBIJSR). Het laatste de
zer wérken werd slordiglijk 
in het licht gegeven , de fou
ten en miszettingen in het» 
zelve zijn talrijk* In eene 
latere uitgave heeft men de 
fouten van pater QÜERBEÜF 
verbeterd, en men heeft aan 
het werk deszelfs passenden 
titel gegeven, dóór hetzelve 
onder dien van Oeuvres etc. 
(Geestelijke werken) van pa
ter BERTHIER in het lichtte 
doen verschijnen. Pater QÜER-
BEBF was lofwaardig om zijrié 
groote godsvrucht, zijne ze
digheid en zijne eenvoudig- • 
heid: hij was de oom van 
-den abt LEGRIS DCTAI,. 

* QDRRCIA (JACOBUS BRL-
%A) , een beeldhouwer,. in 
1858, te Sienna geboren, 

• was reeds bekend dooreeni
ge werken, w,elke hij voor 
deze stad had gemaakt, toen 
hij met d« vervaardiging der 
schóone marmeren fontein, 
welke de plaats- del Consi-
glio of stadhuis fn die zelf
de stad versiert, belast werd. 
Deze fontein, eene groote 
schelp voorstellende, behoudt 
de gedaante der plaats, waar- I 

op zij verheven is, welke 
veel naar een hol maar re
gelmatig dal gelijkt. Het is 
naar deze fontein, dat QÜER-
CIA niet anders genaamd 
werd, dan JACOBÜS DEHA 
FONTANA; en in de daad, 
zijn werk doet niet onder 
bij de prachtige fontein van 
Palermo, noch bij Verschei
dene van die, w.elke Rome 
versieren , en welke, ;onte- .. 
gensprekelijk de prachtigste 
van geheel Europa zijn. 
QÜERCIA verkreeg vervolgens 
het oppertoezigt over de wer
ken der hoofdkerk van Siert-
na t eene der merkwaardig* 
ste van Italië, zoo weidoor 
de schoonheid van het ge
heel als door den rijkdom 
der marmers, welke haar 
tan buiten versieren, en nog 
meer door het prachtige 
mosaïk welke de vloer,van 
het geheele inwendige der 
kerk uitmaakt. Dezelve is , 
op geringe uitzonderingen na, 
volgens het model der hoofd
kerk van Florence, welke 
de grootste van Italië i s , 
ofschoon zij niet derzelver 
grootte heeft , aangelegd. 
QÜERCIA overleed in 1420 
in zijne geboorteplaats. j 

QuERENGHI ( AjNTOHJÜS ) , j 
een Italiaansch en Latijnsch 
dichter, in 1546 te Padua 
geboren > bezat een vroeg
rijp vernuft; in den ouder- , 
dom van 14 jaren , legde hij I 



Q U E . m 
reeds de moeijelijksle plaat» 
sen der Grieksche en Latijn-
sche schrijvers ui t , en was 
reeds verscheidene levende 
talen meester. , Hij maakte 
dezelfde vorderingen in de 
wetenschappen, en, alvorens 
zijn 25.e jaar .bereikt te heb
ben , was • hij ervaren in de 
wijsbegeerte, de regts- en 
godgeleerdheid, en had reeds 
een grootenroem als,dichter 
verworven. Zijne bekwaam
heid, in de behandeling van 
zaken, deed hem aan het 
hof van- Rome beroepen', 
alwaar hij de heilige wijdin
gen ontving,'en onder vijf 
Pausen, die hem verschei
dene gewigtige zendingen bij 
de hoven van Frankrijk, 
Spanje, de republiek van 
^enelië, enz. lieten vol
brengen, tot secretaris van 
net heilige collegie benoemd 
^rd. HENDRIK VI,' wilde 
hen» aan zich verbinden; 
VOERENGHi wilde liever aan 
«en heiligen Stoel verbonden 
%en . .CUMENS VIII .be-
«oemde hem te Padua tot 
Janonik. pAtJI lOS y r i e p 
«em naar Rome terug, be-
noemde hem tot zijnen ge-
fieifn kamerheer, tot refe-
[endaris der beide handtee-
*eniDgen, en tot gewoon 
prelaat. GREGORIÜS X? en 
JÏRïUtfus VIII, handhaafden 
«em in dezelfde posten, en 
niJ overleed te Rome den 

• ' B 

l.sten September 163&, in 
den- ouderdom van 87 jaren., 
Hij heeft Latijnscke gedich* 
tennagelaten, Rome, 1629,, 
in 8.T°', en Italiaansche, 
ibid , 1616 in 8.vo De mees
ten dezer laatste, zijn ge
wijde onderwerpen, waarin-
men ongedwongenheid eneene 
buitengewone zuiverheid van: 
taal' aantreft. Deze zelfde 
hoedanigheden onderscheiden 
zijne Latijnsche gedichten, 
welke met meer dichtvuur 
en warmte geschreven^ zijn-.,.. 
dan de eerste, wijl zij in-
eene taal zijn zamengesteld , 
waarop* QOERENGHI zich meer 
bijzonder had toegelegd. Men 
treft er ook verscheidene ge
lukkige navolgingen van Ho* 
RAXIÜS in aan,, 

, QüERENGHI (FiAVlO), ka~ 
nonik, neef van den voor* 
gaande, werd in 1580 te 
Padua geboren. Hij begon 
aldaar zijne studiën , en zet
te dezelve Ie Rome, te Par~ 
ma en eindelijk te Perusia 
voort. GREGORIÜS XV riep 
hem tot zich, en benoemde 
hem tot zijnen honorair ka
merheer. Later werd Qua-i-
RENGHI tot bisschop van F~e* 
glia verheven ; maar hij gaf 
aan zijn nederig kanonikaat 
van Padua, den voorrang 
boven deze waardigheid. Hij • 
muntte vooral ui t , in de 
zedekundige wijsbegeerte,,om 

b s •' . - . , • / . , .• ;; 
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welke reden de senaat van 
Venetië, hem inl624eenen 
leerstoel dier Wetenschap aan
bood , Wolken hij aannam. 
Hij overleed in die betrek* 
king in 1646. Hij heeft de 
volgende werken iü het licht 
gegeven: ï,© Epitome in-
stiiutionum moraliuni; — 
2.o De genere dicéndi phi~ 
losophórum; — 3.° Intro* 
düètio in philosophtam mo* 
ruletn Aristoteles,' deze wijs
begeerte was het voornaam
ste onderwerp zijner lesseh, 
wijl de leerstoel, welken hij 
bekleedde, tot derzelver ver* 
klar'ing bestemd was; — 4.° 
De hónore. lïbri quinqtie; 
"~— 6.° DeconeiliaHisprin* 
vipütn; — 6,° Jlchimia 
deüe passioni deW anima , 
em. — 7.0 Raggionamento 

. a nomé delle studio di fia-
dovct ad Ottaviano Bon., 
podesta; — 8.° Discorsi 
vari curiosi ed erudiii. Bij 
zijn testament verdeelde F u -
viö QÜEKEN&HI zijne biblio
theek onder de Dominicanen 
van Padua, eti de religieu-
sen vön een naburig karthui-
zer klooster dier stad, bij 
welke hij zijne grafpJaats ge-. 
kozen had. Hij stond in 
vriendschapsbetrekking met 
FRANCISCDS BiJaölNU , ' den' 
Jesuit «an dien tijd, die 
hem verscheidene puntdich
ten toewijdde, Waarin die 
pater, een zeer goed dich
ter, hem, wegen» zijnen 

smaak voor de dichtkunde, 
en zijne buitengewone er
varenheid in de regtsgeleerd-
heid, prijst. (Zie KiMoND 
FRASCISCÖS). 

QÜERIBI (AtfGEto Mmu). 
«- 2ie QoEHiJfr, ' 

'* QDBRIOI,ET(PÈÏRÜSDE) , 
den 14 Julij 1602, in de 
stad jiiirai, tegenwoordig 
in het Fr. departement Mör* 
bihan in jSretagne geboren,' 
Was de| zoon van eenen raads
heer bij het parlement, die 
hem eene godsdienstige op
voeding liet geven , waariiit 
hij Weinig nut trok. Hij liet 
zich tot de losbandigheid 
medesiepen, en zijne onge
bondenheid bragt hem tot 
andere misdaden. . Hij had 
de regten' beoefend , en hij 
was bij zijne familie terug
gekeerd , toen een aanmerke
lijke diefstal , welken hij je
gens zijnen vader plfegde, 
hem noodzaakte het ouder
lijke huis te verlaten, Nadat 
hij weldra dé door hem ge* 
stolene som verkwist had, 
nam hij zijne toevlugt tot 
allerlei middelen» om zich 
geld te verschaffen. Daar hij 
zich volmaakt van.den degen 
wist te,bedienen, tartte hij 
eiken oogenblik tot tweege
vechten ui t , en maakte tal
rijke slagtoifers. JVa in vreem
de landen rondgedwaald, en 
het beroep van gelukzoeker 
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tógeoeiend te hebbén > ver
nam QÜERIOIRT dat zijn va-
der orerieden was. Hij kwam 
te Mennes, en kocht eenen 
post van raadsheer bij het 
parlement dier stad. Deze 
aanzienlijke post maakte hem 
niet wijzer, zijde goddeloos
heid vooral nam nog meer 
toe, Men zou echter gezegd 
hebben dat God voor hem 
alle bronnen zijner barm
hartigheid uitputte. Da blik
sem verteerde eens een ge* 
deelte van zijn bed, waarin 
hij sliep, en wierp hemeen 
andermaal tan zijn paard. 
Zijne bedorvenheid ging zoo 
Ter, dat hij er op bedacht 
Was, om religieuzen te kunnen 
verleiden. Eindelijk maakTë 
eene soort tan nachtgeaigt, 
hetwelk vijf of zes uren 
duwde, en gedurende het-
velke hij zich in de hel ne» 
dergedaald waande, een die-
Fa indruk op zijnen geest. 
Hij legde eenige teekenen 
W bekeöring aan den dag, 
** n*m zelfs zijnen intrek 
bij do karthöizers om er boe-
tö te doen. Maar kort daar-
n* keerde hij tot de ondeugd 

•kjjig en zette zijne ongere-
g«ldhsden en godslasteringen 

. ! * « . Te; midden dezer ba-
*lft8en*waardige afdwalingen, 
*a<» hij nogtans eene soort 
*an devotie vóo» dë heilige 
Ma»gd behouden , tó Èelfs, 
toen hg door eene <Mjver-

' B 

klaarbare tegenspraak den 
naam Gods Mierde, riep hij 
deszelfs moeder aan* Ook' 
later schreef hij zijne be-
keering aan de voorspraak 
van MARIA toe. Dezelve had 
te Zoudun plaats» wer« 
waarts hij zich begeven had, 
om eene hugenootsche juf
vrouw té verleiden. Ben 
der middelen tan verleiding 
welke hij wilde in hdt wérk 
stellen t bestond in het af
zweren van het Catholicismus. 
Maar alvorens dit plan ten 
uitvoer te brengen, wilde 
hij getuige zijn van eene 
plegtigheid welke hem trof, 
en waarin men eenige door 
den duivel bezetene jonge 

-meisjesi bezwoer. Toen straal
de het liöht in-zijnen geest 
door, en hij besloot dade
lijk een beter en christelijk 
leven te leiden. Na zijnen 
post van raadsheer verkocht 
te hebben, deed hij eene 
reis naar JVbtre Déme de 
bonne Nouvelle te Hennes, 
en het was daar dat hij zich 
in zijn besluit bevestigde. 
Hij onderwierp zich aan ver
scheidene beproevingen i en 
besloot vervolgens, op raad 
van zijnen zielzorger» de 
priesterlijke wijding te öht-
vangen; QUERIOI.KT werd d«h 
23 Maart 1637 gewijd. Tan 
toen af leverde zijn leven 
slechts eene aaneenschakeling 
van verster vingen op, -Het 

b ' 4 .. • ':'•"'"' ' •'• 
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zoude te wijdloopig zijn al 
deszelfs opofferingen te ver
melden , welke hij zich op
legde ; hij »stelde het zich 
ten pligt, 2ijn ligchaam te 
kastijden, en tot aan zijnen 
dood toe onderhield hij eene 
onafgebrokens boetvaardig
heid. Zijne geheele fortuin 
werd aan de ondersteuning 
der armen toegewijd: dik
wijls bezocht hij de zieken
en gevangen huizen. Even zoo 
vele ergernis als zijne eerste 
jaren gegeven hadden, even 
zoo stichtend waren zijne 
laatste. Zijn dood, gelijk 
aan dien van eenèn heilige, 
had den 8 October 1660 
plaats. Verscheid en e'perso
nen , zegt men, zijn door 
zijne gebeden of door zijn 
graf te bezoeken, genezen. 
Zijn leven is onder, dezen 
titel.beschreven: Le grand 
etc. (De groote aondaar be
keerd, in twee levensstan-
den, van den heer j>B QÜB-
RIOLET, priester, raads
heer bij het parlement van 
Mennes, voorgesteld door. 
pater DöMlNicus de Sainte- i 
Cathèrine, karmelieter-mon- <\ 
niK de? provincie Touraine 
en observantie van Mennes), 
3.e uitgave, herzien, ver
beterd en vermeerderd; Pa
rijs, 1671 , in 12>m° Men 
treft hetzelve ook aan in de 
Fies etc. {levensbeschrij
vingen, daden, dood en 
wonderen der heiligen van 

|j Armorisch Bretagne), door 
ALBERTÜS den groote. 

QüERLON (ANIU GABKlëL 
MBÜSNIER D E ) , in 1702 te 
Nantes geboren, en den 22 
April 1780 te Parijs over
leden , werd tot advocaat be
noemd, maar hij liet dit be
roep varen , om zich op de 
letterkunde toe te leggen. 
De abt SALLIER verbond hein 
aan het opzigt over de hand
schriften van de bibliotheek 
des 'konings. Hij bekleedde 
dezen post, gedurende acht 
jaren, en hij las gedurende 
dit tijdsverloop de beste wer
ken in alle vakken. Daar hij 
niets voor zijnen ouden dag 

;had uvergelëgd-^, j?pude hij 
welligt in armoede vervallen 
zijn , indien de abt MERCIER 
DE SAINT LEGER , hem niet 
als bibliothecaris bij BEAU-
JOJT, eenen rijken rentenier, 
die een groot gedeelte zijner 
fortuin aan de bevordering 
der kunsten en letteren toe
wijdde ; had "geplaatst. De 
heer DB MADREPAS bezorgde • 
hem ook eene jaarwedde. 
QCBRLON; heeft een aantal 
werken in het licht gegeven, •.. 
waarvan de voornaamste zijn: 
1.° Testament etc. (Letter' 
kundig Testament van den \ 
abtJOESFoNTMNÈS), 1746, 
in 12.«° -*. 2.o te Code etc. 
(Het Lyrische Wetboek) of 
Reglement voor de opera 
van Parijs, 1743, in 12.«*° 
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.— 8.° eene uitgave van Lo-
CREIIDS, 1743 in 12.™° niet 
zeer belangrijke aanleekenin-
gen Tergeield. — 4.» eene 
uitgave Tan PHKDTJS, met 
aanteekeningen , — 5,° eene 
uitgave der dichtwerken van 
ANACRKOIT; — 6.o Gollec-
Uon etc. (Geschiedkundige 
veraameling ofgedenksckrif-
ten om te dienen tot de ge
schiedenis des oorlogs, in 
Ó748 door den vrede van 
Men geëindigd), Parijs , 

'fliït in 12.*»o —7.°Con-
tinuation etc. (Pervolg van 
de geschiedenis der reisiog~ 
ten), van den abt PHBVOT , 
«et 17.e dl." in 4.t° — 8.° 
Romans, minder zouteloos 
en vervelend-dan de meeste 
oer voortbrengselen van dien 
aard. +. 9,0 rertaling (in 
«et Fransch), van het dicht-
stuk der schilderkunst, van 
?eD abt DE MARS* , dezelve 
" 8etrou,w en sierlijk j — 
*v«p de voorrede der gaven 

•]*«» CONUS) een werk »ol 
^geestigheid en vernuft. Hij 
neeft gedurende 22 jaren 
flet tijdschrift getiteld: Jn-
nonoes etc. (Aanteekeningen 
e]} bekendmakingen) den 
Mercure, de Gazel/e, en 
«idore dagbladen geredigeerd. 
A» een verlicht, verstandig 
«naiepdenkend beoordeelaar, 
^ezat hij de zeldzame ver-
«jenste, de talenten behoor-.. 
MJft te waarderen, de we-

B 

zenlijke nuttige werken te 
doen gelden , de beuzelach-
tige onderwerpen slechts op- • 
pervlakkig te behandelen , 
onverzettelijk en onveranderd 
lijk ten opzigte van de grond
regels des pligts, der beta
melijkheid , der Godsdienst, 
der zeden, des openbaren 
heils en des waren smaaks 
in het stuk van kunst en 
letterkunde te zijn. I n d e 
smarten zijner laatste ziek
t e , genoot hjj de verzach
tingen welke de letteren en 
de Godsdienst alleen kunnen 
verschaffen. Heil hem, dat 
hij , te midden van het rijk 
van eigenbaat en verdeeld
heid , alle kuiperij en par
tijgeest wist te vermijden, 
en dat hij zonder praal- of 
heerschzucht geleefd heeft! 

* QÜERNO (CAMIUTJS) , een 
dichter, werd te Monopoli, 
in het koningrijk IVapels, 
in 1482 geboren. Zijne ge-
makkelij kheid om verzen te 
maken, en zijne vrolijke in
borst verschaften hem wel
dra eenen naam en maglige 
beschermers, die hem aan 
het hof van Mome aanbevo
len. Hij kwam er in 1514 
en ontving een zeer gunstig 
onthaal van JJBoX, die hem 
in zijnen vertrouwelijken om
gang toeliet, en hem even, 
als andere letterkundigen, 
welke hij beschermde , aan 

b 5 
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zijne tafel liet aanzitten. 
QÜERNO sprak aldaar enkel 
in veraen. Na den dood'van 
dezen opperpriester (1521), 
keerde hij naar 'zijn vader* 
land terug, daar hij een ver
kwister en een, vriend van 
den wijn was, had hij er 
weldra al datgene döorge* 
bragt wat hij aan het hof 
van Home verzameld had, 
Tot armoede vervallen en 

. ziek zijnde , werd hij ge* 
noodzaakt zich in eén zie
kenhuis te begeven, waarin 
hij in; 1530 overleed. Hij 
had een dichtstuk van twin
tig duizend verzen- geschren 
ven» getiteld ds Jtxiade, 

\ . welke hij van buiten opzegde. 

QüBSNAY (FRANCISCOS) , 
j hoofd van de seele der ceco* 

nomisten, fierste gewone lijf-
! arts van LODBWMK XV; lid 
'; van de academie der welen* 

; schappen van Parijs en van 
dé koninklijke maatschappij 

\ van Londen, in 1694 te 
\ Merey bij Monl-fort VJ. 

moury geboren, de zoon. 
van eenen landbouwer, hield 
zich tot in den ouderdom-
van, 16 jaren, met den •veld-

/ , bouw .bezig. Toen eerst 
leerde hij lezen en «chrtjven , 
en schepte zijn vermaak in 
höt lezen van het Maison 
etc. {ZapdAuts) Van LIE-
BADIT'. De dorps heelmees
ter van Mcquevïlle maakte 
hem bekend met de eerste 

Ij beginselen van het GtMscft. 
en> Latijn, eamn de grond* 
regels zijner kunst. Nadat 

"hij het meesterschap in de 
heelkunde bekomen h>d;, 
oefende hij 'dezelve te/Man* 
tes uit. Daar de heer DB 
IA PfirRONiE hem in eene 
kleine stad niet op zijne 
plaats vond, beriep hij hem 
naar Parijs, om aldaar se
cretaris van de heelkundige 
academie te worden, welke 
hij wilde stichten, QÜESNAÏ 
versierde de eerste verzamó* ' 
1 ing der gedenkschriften vaiv 
dit. genootschap met eenö 
voorrede, welke een gunstig-

i dettkbeeld fan zijne talenten 
verraadt. De jicht, welke 
hem kwelde, deed hem d? 
heelkunde verlaten ,~*om~zrch7~ 
op de geneeskunde toeteleg-
gen; maar zijn oude stiiaafc 
voor de land* en staathuis
houdkunde, ontwaakte op hét 
einde zijner dagen- weder in 
hem , en hij werd als eet» 
der patriarchen der cecottö--
mistisehe secte beschouwd> 
welke hem in de maand De
cember 1774 verloor. Zij 
sprak zijne lijkrede uit, e» 
alhoewel men er de geest
drijverijen en de overdre* 
venheden niet van kon goed
keuren, moet men echter in5 

Q-UJBSIÏA-Y vaderlandsgezinde en 
maatschappelijke hoedanighe
den erkennen , ofschoon- er 
in zijne, door eene onrustige-
en opgewondene verheel-
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dingskracht,, van het spoor 
gebragte genie, altijd iets 
vreemds en fabelacbtigs door
straalt. (Zie RIQÜETI), Zijne 
werken zijn: 1<> Observa-
tions etc, (Waarnemingen 
over de uitwerkselen der 
aderlitling) %,1730, in 12**"», 
in 1750 herdrukt; — 2.o 
Mssai etc, {Natuurkundige 
proeve over de dterlyké 
huishouding) , 1 7 4 7 , 3 dl.» 
m 12,ao, waarin hij, volgens; 
zijne wijze van zien , den 
oorsprong en de vorderingen 
de buitensporigheden en de 
geneesmiddelen dèr hartstog-
ten ontwikkelt. Indien men 
de Valsche denkbeelden van 
QDKSSAT uitzondert, is het 
slechts eene aaneenschakeling 
ân letterdieverij, en UitBoER-

HAAVE afgeschfevene plaat* 
sen. _ 3,o £ari etc, ( # e 

kunst om door de aderlu-, 
™g te genezen), 1736, in 
J2.m° Dit boek, in 1750 
"w<lrukt, biedt redenerin--

, pn en grondregels aan , wel-
•e Wet grond zijn tegenge
sproken. - J 4.o Traite etc. 
K^erhandeling over de aan' 
houdende koortsen), 1753, 
2 dj.n. j n 12.mo t eén goed 
*wk, — 5.o Traite etc. 
^r^rhandeling over het kou* 
™ mr), 1749, in 12.*»° 
7~ 6,0 Over de verzwaring , 
l;'W.> in 12.mo' — 7.o'P/iy.' 
toovratio, of over het voor 
Ae* menschelyke geslacht 
v«*rdèeUgste bestuur), 1768 

in 8.vo , een boek, waarvan 
de denkbeelden even zoo 
zonderling zijn , . als de stijl 
belagchelijk , gezocht •,' op
geblazen en dubbelzinnig is. 
— 8.° Verscheidene werk» 

jes over de huishoudkundige 
wetenschap, waarin eenige 
goede inzigten, maar nóg 
veel meer valsche, natteloo-
ze en' zelfs gevaarlijke in
zigten voorkomen. — 9.° 
eenige artikels voor de en
cyclopédie, oVer hetzelfde 
onderwerp. Sedert zijnen 
dood heeft de secte der oeco-
nomisten, veel van haren 
invloed verlorent het publiek, 
eerst ingenomen mét de groo-
te woorden vart inenechiie* 
vendheid , Weldadigheid » 
liefde der menschen , enzé» 
heeft deszelfs o'ogen voor de
ze soort van kwakzalverij j 
even. als voor anderen ^wel
ke het niet kent, alvorens er 
door bedrogen te zijn, geo
pend. Zie TDRGOT. De lof
rede van QÜESNAY, door 
GRAND-JEAN DE FOÜCHT is in 
de verzameling van de aha* 
demie der wetenschappen, 
opgenomen. De markgraaf 
DE MIRABEAÜ , een dèr groot
ste bewonderaars van QÜES
NAY , enr die hem , naar men 
«egt, in de redactie vari 
eenige zijner werken gehol
pen had, heeft ook zijne 
lofrede samengesteld , . maar 
deïelve is zoo belagchelijk, 
dat, volgens tAHARPE, <Je 
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liefhebbers dezelve als een 
voorbeeld van wartaal aan
voeren. Er bestaat eene der
de lofrede van Qo&SNAX 
door den graaf D'ALBON, 
Parijs, 1775, in 8.v° De
zelve - is in het Doodböek 
{pfecrologe) der beroemde 
mannen van Frankrijk op
genomen. Het portret van 
QoESifjT is door Wi l t ge
graveerd , in 8.vo, en in 
fol., en door J. CH. FIUN-
COIS , in de zwarte manier, 
beide worden zeer gezocht. 

QÜESNS. — Zie DüQüESNE. 

QÜESNEI. (PASQÜIER), te 
Parijs, den 14 Julij 1634 
uit eene fatsoenlijke'familie 
geboren , maakte zijne 'god
geleerde studiën met veel 
roem in de Sorbonne. Na 
dezelve teneinde te hebben 
gebragt, begaf hij zich in 
1657 in de congregatie van 
het Oratorium. Geheel aan 
de beoefening der H. Schrift 
en der kerkvaders toegewijd, 
schreef hij reeds vroegtijdig 
godvruchtige en stichtende 
werken, die hem reeds in 
den ouderdom van 28jaren , 
den post van eersten direc
teur van het instituut" van 
Parijs verkreeg. Het was tot j 
gebruik der aan zijne zorgen 
toevertrouwde jonge kwee-
kelingen , dat hij zijne zede
lijke overwegingen schreef. 
Dit waren in den beginne 

slechts eenige gedachten over 
de schoonste grondregels van 
het evangelie. Nadat de 
markgraaf DE L,AIGÜE smaak 
in deze proeve had gevon
den , prees hij dezelve zeer 
bij FBLIX VutABT, bisschop 
van GAdlons'Sur-Marne,öie 
besloot dezelve voor zijn dio
cees aan te nemen. De ora-
torist, door deze goedkeu
ring gevleid, breidde zijn 
werk aanmerkelijk uit: het
zelve werd te Parijs in 1671 
gedrukt met een mandement 
van den bisschop van Chd-
lons, en de goedkeuring der 
leeraars, QÜESNEL werkte 
daarop aan eene nieuwe uit» 
gave der werken van de» 
heiligen LEO, Paus, volgens 
een oud handschrift, uit fT$r • 
netië medegebragt, hetwelk 
aan den kardinaal DE GRI-
MANI had toebehoord. De
zelve verscheen in het licht 
te Parijs, in 1675, in 2 
d l > , in 4 > , werd in 1700 
te\ Lyon, in fol. herdrukt: 
en is zulks later te JRome'm 
3 deelen in fol. met ver
meerderingen, en veranderin
gen ' gedaan. Welken lof 
de heer no PEN ook aan dit 
werk moge toezwaaijen , zoo 
schijnt toch de oratorist het
zelve enkel te hebben on
dernomen * om de voorreg-
ten van den heiligen stoel 
aan te randen: daarenboven 
Jheeft hij zich yruchtelooze 
moeite gegeven, om te be» 



Ö U E. 429 

wijzen, dat de H. LEO de 
schrijver is van den brief 
aan DBMRTRIABKS en van het 
boek over de Moeping der 
Heidenen. De rost, wei-
ie hij tot dusverre had ge
noten, werd eenigen tijd 
daarna gestoord. De aarts
bisschop iran Parijs (de heer 
DB HARUT), onderrigt van 
zijne gehechtheid aan de 
nieuwe leerlingen' van den 
heiligen AUGUSTINUS en van 
zijne verzetting tegen de bul-
Je vanALEXANDER VII, nood
zaakte hem in 1681 de hoofd
stad te verlaten, en zich 
naar Orieans te begeven; 
maar hij verbleef aldaar niet 
long. Jfen had in de alge-
meene vergadering van het 
oratorium, te Parijs in 
1678 gehouden, een leer-
formulier• ontworpen,, het
welk aan al de leden der 
congregatie verbood het jan« 
senismus} e n eenige nieuwe 
wÜsgeerige gevoelens, welke 
me» toenmaals mistrouwde, 
wijl dezelve nog niet genoeg
zaam opgehelderd waren, te 
onderwijzen. In de verga
dering vari 1684, moest men 
£lt genootschap verlaten of 
^et formulier onderteekenen. 
Ij-enige leden der congrega-
t , e verlieten dezelve; QrjEs-
Jtët behoorde tot dit getal. 
«9 begaf zich in 1685 naar 
«e Nederlanden , en ging te 
Brussel bij den heer AR-
UUID troost zoeken. Ton 

dit tijdstip af, begon hij eene 
rol te spelen. Daar hij eene 
bijzondere begaafdheid bezat, 
om vloeijend, zalvend en met 
sierlijkheid te schrijven , en 
daarbij eene gezondheid ge
noot, die noch door de stu
die , noch door reizen , noch 
door aanhoudende kwellin
gen des geestes, in hetmin-« 
ste gestoord werd, en ter
wijl hij daarenboven met de 
studie het verlangen paarde , 
om gewetens .„ te besturen , 
zoo was niemand beter dan 
hij in staat, om ARNAUÜD 
te vervangen. Hij was bij 
zijne laatste verzuchtingen te
genwoordig geweest. Een 
schrijver beweert, dat AR-
NAÜLD , bij zijn overlijden , 
hem had aangeduid als hoofd 
eener ongelukkige factie. Ook 
stelden de Jansenisten, bij 
den dood van hunnen paus 
van hun père abbè, QUES-
NEL aan het hoofd hunner 
partij. De ex-oratorist, ver
achtte zulke hoogdravende ti
tels en droeg enkel dien van. 
pbre-prieur. Hij had Brus
sel tot zijne verblijfplaats ge
kozen. De geleerde bene» 
diktijner GBRBERON , een pries
ter , BRIGODE genaamd, en 
drie of vier andere vertrouw
de personen, maakten zijn 
gezelschap uit. Alle drijf-
' vederen > welke in beweging 
konden worden gebragt /wer
den doorhem, als een'waar-
digen partij-aarif ö'erder , in 
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werking gesteld;" Den riioed 
ondersteunen van vervolgde 
uitverkorenen , de oude vrien
den en beschermers voor hen 
trachten te bewaren, 'of hun 
nieuwe te verschaffen, ver-
mogende personen , welke hij 
niet in. zijne belangen kon 
winnen, onzijdig maken , hei
melijk alom briefwisselingen 
onderhouden , •' in de kloos
ters , onder de geestelijkheid t 
met de parlementen, met 
'verscheiden hoven van Eu
ropa; zie daar zijne aanhou
dende bezigheden. Hij had 
delaatdunkendbeiddooreenen 
gezant met Home te onder-
haftdelen. HENNEBBI: begaf 
zich derwaarts, met de zaak 
der jansenisten belast. Zij 
maakten door hunne aalmoe
zen, een fonds, dat hem in 
staat stelde, aldaar vertöo-
ning te maken» hij verscheen 
aldaar als gelijk staande met 
de afgevaardigden dejr ge
kroonde hoofden ; maar naar
mate, dat de üefdadigheden 
.begonnen te dalen, daalde 
ook zijne pralerij» HfiïiNE-
BEI, kwam uit Mome in de 
Nederlanden terug als een 
ware bedel-pelgrim, QüESNEJC 
was er wanhopig over; maar 
zelf verpligt, om van aal- , 
moezen te leven, kon ' hij .'. 
onmogelijk in de pracht zij>-
fler afgevaardigden voorzien. J 
Hét was te Brusssl\, dat hij -j 
ssijne jReflextions etc. (aede- 1 
ÜMndige overwegingen op f i 

| de handelingen en brieven 
der Apostelen) ten einde 
bragt. flij voegde dezelve 
bij de overwegingen op de 
vier evangelisten, welke hij 
meer uitbreidde; het aldqs 
volledise .werk verscheen, in 
.1693 en 1694; in het licht* 
De kardinaal DE J^OAILLES , 
toenmaals bisschop .van Cha-
lons•-:, opvolger van VIALART , 
noodigde in 1695, bijeen 
mandement, zjjne geestelijk
heid en zijn volk uit, om 
hetzelve te le&en, H-ij stelde 
het aan de gelóovigen vopr 
als het brood der klerken 
en de melk der %wakken> 
De Jesuiten, ziende dat men 
de uitgaven van dit boek 
vermenigvuldigde, vermoed
den een verborgen vergif in 
hetzelve. De leus tot den 
oorlog werd in 1696 gege
ven. NOAIHES y aartsbisschop 
van' Parijs geworden , vaar
digde eene herderlijke onder-r 
rigting uit over de voorbe
schikking (predestinatie), 
die het kerkelijke vraagstuii ' 
iproblêwe ecólésiaslique) , 
deed ontstaan. — (zie No-
AILLES* L. A. DE). Dit 
stukje handelde bijna geheel 
over de redekundige over* 
wegingen. Hetzelve gaf aan
leid ing;o'm die te,onderzoe
ken* De kardinaal DE NOATÏ.-
XES stemde toe , dat, de pritiek 
gegrond was, en lief v#rbe» 
teringen maken ; hei a|d»s 
verbeterde werk, ver«cheeJJ 



• Ö ü E; 431 

te Parijs ifr 1696 in het 
licht. Het verblijf van QÜES* 
NEt te Brussel ontdekt zijnde, 
zoo vaardigde PHILIPPÜS V 
een bevel uit,, om hem in 
hechtenis te nemen: de aarts
bisschop van Mechelen, HUM--
«BRT DEPRECIPIANO, liet het*, 
«elve ten uitvoer brengen, 
Men vond hém in de schuil-
plaats van Forêt, achter eene 
ton verscholen;» » Naardien 
men moeite bad, zegt de 
abt BÉBAUI.1 , om hem, in 
«et wereldlijk gewaad, het
welk hijdroeg, te erkennen, 
«aagde men, hem» of hij 
met poter QÜESNEL was. Hij 
antwoordde met eenvoudig
heid dat hij DE REBECQ heet

te. DB FRISNES , DE RE-
RECg, pater prioor,< waren 
Toör hem als even zoo vele 
trligsleugen, en godvruchti* 
ge ^middelen , om de stik 
hijgende achterhoudingen, 
en het verfoeijelijke dubbel-
innige te vermijden." Men 
«leef echter niet ten achte-
re öihDE REBECQ in hech-
'ön'3 te nemen en hem naar 
^gevangenis van, het aarts
bisdom te vervoeren j waar-

11 hij lan-gg eenen ongehoop-
J^.fegV den IS September 
* ' ü » , verlos* werd; Zijne 
°ewiJö»)g was( het werk van 
^nhpaansch, tot armoede 
gal let , edelman,: die vol 
pp op de doos,, welke met 
^ Wijsgeerigen steen kan 
iinb gesteld woriea, de 

muren zijner gevangenis door
drong en zijne kluisters ver
brak. Terwijl men hem in 
hechtenis nam, had men zich 
meesier gemaakt van zijne 
papieren, en van diegene, 
welke hij van AKNADLD be
zat. De Jesuit IE TELLIER 
vervaardigde uittrekselender-
zelve, waarvan mevrouw DE 
MAINTENÖN , eiken avond iets 
aan LODEWIJK XIV., gedu
rende de laatste jaren van 
zijn leven , voorlas. De vorst 
vond er nieuwe beweegrede'» 
nen in, om aich de pogin
gen niet te berouwen , wel
ke hij had aangewend, ont 
deze ontluikende sekte te 
smoren. QüESNEt, in vrij
heid gesteld, nam de vlugt 
naar Molland, van.waar hij 
verscheidene schotschriften 
tegen den 'aartsbisschop van 
Mechelen, een der kundig* 
ste en ijverigste prelaten, 
welke toenmaals het Gatho-
lijke Europa bezat, (zie PRÉ** 
CIFIANO) der wereld inzond» 
Intusschen veroordeelde , 
reeds den 15 Öctober van 
dit jaar FOBBSTA DE GÜLOG* 
STB, bisschop van Jptr de 
Redekundige overwegingen. 
In het volgende jaar maakte; * 
men den schrijver b'g' het 
publiek hékend, als eenen 
heller en onruststokeri Hij 
was werkelijk zoo wel het 
eene als het andere. Pater 
•QnEsNEi, verdedigde s zich; 
maait »ijne vefdedigschrïftan 
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beletten niet, dat zijne ase-
dekundige overwegingen , 
bij een besluit van CMMENS 
XI , in 1708, veroordeeld, 
bij vonnis, van den raad in 
1711 f en door den kardi
naal DE NOAILLES in 1713 
verboden, en eindelijk door 
de bulle Unigenitus op 
verzoek van IODEWIJK XVI, 
te ' Home, den 8 Octo-
ber van hetzelfde jaar uit
gevaardigd, plegtig gedoemd 
werden. Deze bulle werd 
den 25 Januarij 1714, door 
de te Parijs vergaderde bis
schoppen aangenomen > den 
5 Maart in de Sorbonne ge
registreerd , en vervolgens 
door het bisschoppelijke lig-
chaam erkend, met uitzon
dering van eenige Fransche 
bisschoppen , die zich op het 
toekomstige concilie berie
pen. Tot het laatste getal 
behoorde de kardinaal DE 
NOAILLES, die in het vervolg 
de partij met glans verliet. 
QOESNJEÜ overleefde deze ge
beurtenissen niet lang. Na 
zijnen, ouderdom te hebben 
aangewend, om te Amster
dam eenige Janseniste ker
ken te stichten, overleed hij 
in die stad, in 1719 zie 
Causa quesnelliana, Brus* 
«e/, 1704, in4.t°, mffis-
•toria ecclesiae ultrajectinoe 
« tempore mutatce religio-
nis, door HOTNCK VA» PA-
PENDBECHÏ, Mechelen 1725 
in'foU [het laatste mede in 

het Nederduitsch vertaald, 
zie PAPENDRECHT], De wijze, 
waarop hij zich in zijne laat
ste oogenblikken uitdrukte, 
is merkwaardig. Hij ver
klaarde in eene geloofsbelij
denis : » dat hij wilde ster- . 
ven, zoo als' hij altijd ge
leefd had, in den schoot 
der Catholijke Kerk, dat hij 
in al de waarheden geloof
de, welke zij onderwijst, 
dat hij alle dwalingen ver
oordeelde, welke zij veroor
deelt; dat hij den Paus als 
den eersten stadhouder van 
J. C. erkende, en den Apos-
tolischen Stoel voor het mid
delpunt der éénheid hield." 
In den loop derzelfde ziek
te , herinnerde hij aan eenen 
persoon, die bij hem was, 
de beschuldigingen, tegen zij» 
ne zeden, welke men teZew 
ven van hem had uitge
strooid , • en verzekerde dat 
dezelve ongegrond waren, 
Eenigen tijd te voren had 
zijn neef PINSOBT hem raad 
gevraagd, wegens de te kie-
zene partij, in de geschillen, 
die hem zoo zeer hadden 
bezig gehouden; hij beval 
hem aan, aan de Kerk ge
hecht te blijven: de bele
digende handelwijzen derje-
suiten, voegde hij er bij, 
hebben mij bewogen V o m 

hardnekkiglijk datgene vol-
tehouden, wat ik tegen
woordig verdedig. Deze bij
zonderheid komt voor in 
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eenen brief van den heer 
PINSÓN, beeldhouwer, aan 
den heer PONCET DE hx Rl-
TIÈBE , bisschop van Jlngers. 
Men heeft van QÜESNEL: 1.° 
lettres etc. {Brieven tegen ' 
de waakt'heden ,< aan de met 
de opvoeding van meisjes 
belaste religieusen gerigt), 
in'I2.no, 1686.— 2.o VI-
dêe etc. [Het denkbeeld van 
het priesterschap en het of-
jfer Van JESÜS CBRISTÜS) , 
in 12.mo waarvan het 2.e 

deel van pater DE GONDREN, 
tweeden algemeenen overste 
van het Oratorium, is. .Er be
staan verscheiden uitgaven 
dit werk. —• 3.° Les trois 
e'o. (De drie wijdingen 'of 
zalvingen, die des doopsels, 
we des priesterschaps, en 
dereligieuse inwijding); in 
12.mo) m e t j j e t voorgaande 
werk. — 4.0 Klévatioüs etc. 
(Verheffingen tot onsen E'eer 
"i C, over zijn lijden en 
men dood enz.), in 16.*ao 
""• 5.o J&SÜS penitent (JE-
Süs> boetedoende), in 18.mo 
~- 6.o Du bonkeur etc. (Over 
het geluk van een cfirisie-
tyk afsterven), in 12.»° 
~7 7,o Prières.etc. (Chris-
tejijke gebeden met godvruch
tige oefeningen), 2 dl.» in 
12.mo _ 8>0 office etc. 
{Getijden van JESÜS, met 
overwegingen), inl2.mo __ 
d'° JPrières etc. (Gebeden 
i0* onzen Heer J. C. in 

•XX. DEEI., C 

den naam van jongelingen, 
en van degene, welke het 
woord Gods, en vooral het 
Evangelie wenschen te le
zen) , een los stukje, in 12.«"> 
— 10,o JE loge ete. (Ge
schiedkundige lofrede van 
den heer JDMSMAHIS) , ka-
nonik van Orleans, aan het 
hoofd van Vêntè etc. 
(PTaarheid der Gatkolijke 
Godsdienst enz.) van dien 
kanonik. Al deze werken 
zijn dikwerf herdrukt. — 
11.0 Jteöueil etc. (Verza
meling van geestelijke brie
ven over verschillende on
derwerpen van zedeleer en 
godsvrucht), 3 -dl.0, in 
12>>, Parijs, 1721, — 
12.° Tradition etc. (Over Ie-
vering der Gatkolijke Kerk, 
betrekkelijk de voorbeschik
king der Heiligen endeuit
werkende genade), Keulen 
1687, 4dl.ninl2. l t t o ,onder 
den naam van ST. GERMAIN, 
doctor in de godgeleerdheid. 
Het onderwerp wordt er in 
behandeld, overeenkomstig de, 
door den schrijver aangeno
mengrondbeginselen.— 13.o 
La discipline etc. (De tucht 
der Kerk, ontleend uit het 
nieuwe testament en eenige 
oude kerkvergaderingen), 
2 dl.«»in 4.to, Lyon, 1689, 
Dit zijn slechte, onvolledige 
verhandelingen, de vrucht 
der conferentiën over de kerk-
tucht, tot welker voordragt 

c • ., " '-'",''. 
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hij door zijne oversten was 
aangespoord. — 14.° Cause 
etc. (Zaak van jiRNAülD), 
in 8.TQ . 1Ö99 in Holland. 
Men ziet in_ dit werk, al de» 
9ver , welken dé partijgeest 
ter verdediging van deszelfs 
hoofd ka» inboezemen. | Hij 
nam hetzelve gedeeltelijk op 
in de Regtvaardiging van 
den heer ARNAULD, 1702, 
3 dl.n, in 1 2 > v - 1 5 . Q En-
treUens etc (Gesprekken 
over hei besluit van Rome 
tegen het nieuwe Testament 
van Chdlons, gepaard met 
zedelijke overwegingen). -*-* 
16."Zeven Verhandelingen, 
in 7 dl,? in 12.WP, o m te 
dienen tot onderzoek der 
bulle Vnigenitus; een aan-
tal werken over de geschil
len, waarin hij zich gewik* 
keld had, waarvan'het noo-
deloos is de lijstte leveren, 
sedert dat de sekte, waar
van hij het hoofd was, open
lijk het deïsmus en athéis-
mus heeft gepredikt, zoo als 
men zölis in de Fransche 
omwenteling van 1789 en 
volgende jarefl heeft gedaan. 

Qv%wm (PeiRirs), bijge-
ge»,aamd BJÉNARP ,; te.'* Cfra~ 
venhage, in 1774* in den 
ouderdom van 75 jaren over
leden , is in het gehied der 
letteren bekend door ver
scheiden werken en voorna-
weiijk door de Gesehiedenis 
der maatschappij van JMSÜS, 

waarvan de vier eerste dee-
Jen te Utreeht m 17'41. ge
drukt zijn. Deze schrijver, 
welke die geschiedenis, tot 
welker zamenstelJiqg hij het 
grootste gedeelte zijns levens 
had besteed, drie maanden 
vóór zijnen , dood "bad ten 
einde gebragt, besloot wei
nige uren alvorens den laat
ste» snik te geven , en op 
.aansporing van zekere per
sonen , die er hem een ge- . 
wetenszaak van'maakten, het', 
geheele handschrift, hetwelk 
20deelenin 12.»° zou hebben 
uitgemaakt, te verbranden. 

, QüESNor (FRANCISCÜSBÜ), 
bekend onder den haam van 
Vlaming een beeldhouwer, 
te, Brussel geboren^ en te 
Jbiyorno in 1644 x in den 
ouderdom van 52 jaren, over
leden j werkte voornamelijk 
in Italië en in dé Neder? 
landen. De zarhenstellingeii 
van dezen geestige» kunste
naar zijn bewonderenswaar
dig, ̂ maakvol en sierlijk. Hij 
heeft' veel klei» verheven 
beeldwerk in metaal, .mar
mer en elpenbeen epz., e» 
Jjleine beelden in was, die 
ifteestal kinderspelen r Bac« 
chusfeeslen , en andere vro
lijke, onderwerpen voorstel
len , alles met de meeste kunst 
en eenen uitgelezen gwt 
vervaardigd. Dezelve worden 
door de liefhebbers, zeer ge^ 
zocht. 



QüESNOÏ (HlEHONYMüS Dü), 
broeder van den voorgaande, 
muntte,, even als hi j , in de 
Leeldhouwkunde: uit. Men 
mt, de meesteriStuljten van 
djeu kunsten,aar inde JYeder-

, landen.. Men. bewondert voor
al het praalgraf van TRÏE&^ 
bisschop van Gend;, in" de 
nooCdkerlc djer stad. Pit- î  
een der schoonste'beeldbqu w-
kundige werken, .weijte in 
Bdgïè gevonden worden;het,. 
«elve is op eene trotsche wijze, 
ontworpen, en met naauw* 
Keurigheid, en fijnheid uit* 
gevoerd.: BIERONTMOS, wiens, 
onde.ugden zijne talenten even-" 
aarden, werd bij het qfaer-
*en van, dit; mausoleum., qp 
de misdaad van spdouiUisohe 
zonde betrapt, en den 24 
" C M « 1654 in dezelfde 
«»d verbrand. Verscheiden 
«Uner voortbrengselen dr.qgen 
fl, W e r k van de bedor;-
mmi yan zijn hart,; 

..QfiP# (JACOBHS), te J V 
JW.if-.10i8 geboren, gan-r 
mrède het kleed v^n den 
jf'^WmHey», werd bibtio-
Ifmk p p het Pqrhihïkaner 
r ^ 4 ? f straat Saint* 
g*Wtf, en overleed den'•'% 
W 1 6 9 8 , in. den ouder, 
^f1 ,^ §0 jar«nf Men heeft 
£ fern; l,o mm m g m e 

^kieuje8qhrifte.aenbcie5r 
-!«*• «an P«ÏRUS MOEW. •«., 

/ ; C c 
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van het concilie van Trente, 
in 12.1110 —T 3.° eene nieuwe 
Uitgave Tan het kort be
grip der godgeleerdheid van 
den H. THOMAS , 3 dl.p in 
fol. — "4.,° de Brieven van 
SAVONAROZE , en zijn Ze-
ven door JOAMES FRANPIS* 

CÜS PlC DB LA MïRANDOp. -
— 5«° hij Jegde de grond
slagen tot eene Bibliotheek 
der schrijvers zijner orde, 
welke door pater ECHARD , 
zijnen ordebroeder, werd ten 
einde gebragt. Al zijne voort
brengselen zijn voordeelige 
getuigen zijner geleerdheid. 
Zijne deugd evenaarde zijne 
kunde, en zijne kunde was 
zeer uitgebreid. 

QPEÜX (CtAüDlUS IE) , 
kapellaan van Saint~Yves, 
te Parijs, in 1768 overle
den , heeft vertalingen in het 
licht gegeven van verscheiden 
verhandelingen van den hei
ligen AÜGÜSTINÜS en van den 
heiligen PROSPERTUS over de > 
genade en over het kleine 
getal der uitverkorenen. [lij 
heeft daarenboven geschre
ven: 1,° Zes dignes etc. 
(De waardige vruchten- van 
boelvaardigheid) , 1 7 4 2 , in 
12,mo __. 2,o .£e CArétien 
<(&e aa». rijpe roeging g#-
trwwe Christen), 1748 en 
1761, w 1 W f- 3.o If. 
ferbt imavné eto, (JSFat 
vhesdhgeifiwdm ffTowd), 
2 
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1 7 5 9 / in i2.i»o ^_ 4,0 
Tableau etc. {Afbeelding 
van kenen waren Christen), 
1748, in 12.»° ~ 5.° Mé
moires etc. (Regtvaardigen* 
de memoriën van de Ver
klaring der Christelijke leer 
van MESENGÜÏ), — 6.0 eene 
Verhandeling over hef klei
ne getal der uitverkorenen, 
Baar het Latijn van FOGGINI. 
Hij heeft ook met den abt 
LE Roij ex-oratist, gewerkt 
aari eerie uitgave der Sis-
ioire ete. (Geschiedenis der 
veranderingen) door Bos-
SDEI, Sdl.nin 12iwo,1772f, 
met de Verdediging, de 
Raadgevingen aan protes
tanten enz.; maar netgene 
•wat hem het meest heeft doen 
kennen', is de Prospectus 
van d£ nieuwe uitgaven der 
Werken van dien prelaat, 
later aan dom DÉFORIS, en 
andere benediktijnen overge
laten : eene uitgave door de 
geestelijkheid van Frankrijk 
verboden, en juist met het 
doel ondernomen, om de ge
schriften van dien gróoten 
man te verminken, en zijn 
geloof verdacht te maken. 
Men verhaalt ten opzigte van 
den abt LE QUEÜX de volgende 
bijzonderheid, welke wij zoo
danig zullen overschrijven, 
als dezelve aan ons is me
degedeeld, » Wijlen de heer 
'RIBAMIER , Syndicus der 
faculteit van Parijs, met 
den abt LE QÜEUX over het 

kleine werk sprekende , het
welk BOSSDEI over het for
mulier van ALEXANDËR YII 
had geschreven , zeide hem , 
dat hij het zeker onder 
zijne papieren had moeten 
gevonden hebben. De abt, 
antwoordde, dat hij het 
werkelijk, gevonden, maar in 
het vuur geworpen had. 
De heer RIBALLIER deed hem 
daarover eene ernstige be-
risping4?' Wij kunnen de 
geloofwaardigste nog levende 
personen aanvoeren , aan wie 
de heer RIBAUIER deze .bij
zonderheid heeft medege
deeld. Hij kon ér niet van 
terugkomen telkens als hij 
dit* onbescheiden antwoord 
verhaalde. Zie SOARDI. 

QüEVEDO DE VlUEGAS*(D. 
FRANCISCUS), te Madrid in 
1580 uit eene adellijke fa
milie geboren, studeerde te 
Alcala, alwaar hij snelle 
vorderingen in alle weten
schappen maakte, zonder de 
geneeskunde, regts- en god
geleerdheid uit te zonderen. 
Hij was daarenboven ervaren 
in het Latijn, het Grïeksch, 
hetHebreeuwsch, bet Ara
bisch, het Italiaansch en het 
Fransch. Een tweegevecht, 
hetwelk hij in Spanje had, 
om eene dame te verdedigen, 
noodzaakte hem naar Pa-
lerrito overtesteken, alwaar 
de hertog wan Ossona hem 
tot algemeen inspecteur der 
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geldmiddelen benoemde. Daar 
hij rdoor tusschenkomst tan 
dezen zelfden heer genade 
had beltomen, kwam hij in 
Spanje terug, en werd bij 
verschillende kabinetten tol 
onderscheidene onderhande
lingen gebruikt. De onge
nade van den hertog van 
Ossona sleepte de zijne mede: 
hij werd in 1620 in hech
tenis genomen, en'naar een' 
zijner landgoederen vervoerd, 
alwaar men hem drie jaren 
verbannen", hield. Na zijne 
vrijheid terug te hebben be
komen , vraagde hij den ach
terstand zijner jaarwedde, 
en hij werd verbannen. JNaar 
Madrid teruggeroepen be
kleedde hem.de hertog D'Aii-
VARBZ met den.post van secre
taris des koningsden bood 
hem het gezantschap te Ge-, 
nua aan, hetwelk hij niet 
wilde, aannemen. Hij trad 
an den echt, in den ouderdom 
van 54 jaren, na afstand te 
hebben gedaan, van verschei-, 
"de. kerkelijke beneficiën 
welke hij bezat. Hij werd 
weldra beschuldigd van een 
schotschrift tegen het minis-
*erie; zijne^ goederen wer
den* in beslag genomen, en 
jH) aag Zich in een gevangen-
ft°K geworpen en vferpligt om 
Ta« aalmoezen te leven. ,Men 
Tond eindelijk den. waren 
schrijver van het.libel, en 
yuaVfiDo werd uit de ge-

' • C 

vangenis ontslagen. Hij. be
gaf zich naar zijn landgoed 
la Torre de Jüan Abad, 
alwaar hij in 1645 overleed. 
Hij was ridder van Sint' 
Jago, en werd onder de 
beroemdste schrijvers zijner 
natie gerangschikt. Terwijl 
hij de hoogdravend-en over
drevenheid, welke hij aan de 
leerlingen van GONGOIU ver* 
weet, wist te vermijden, heeft 
hij zich ongelukkiglijk niet 
voor gemaaktheid des geestes-
weten te behoeden; en dit 
gebrek wordt bij hem in het-

uiterste gedreven. Hij heeft, 
zich in verscheidene soorten 
van dichtkunde geoefend. 
Men heeft van hem: 1.° 
Heldendichten; —- 2.°'Lier
dichten ; — 3.° ^luchtdich
ten. Hij gaf zijne verschil
lende dichtwerken in het 
licht onder den titel van 
Spaansche Pamassus, Ma
drid, 1656, in 4.*° — 4.<> 
hertalingen, in het Spaansch. 
5,° de Gelukzoeker fiu se o, 
een slechte, uit het Fransch 
vertaalde - roman, 1775 , 3 
stukjes in 12.m0 enz. Bij 
deze werken moet men voegen 
de Staatkunde Gods, het 
Leven van den heiligen PAU-
Lus, Ferhaalider verhalen, 
Blijspelen, Hekeldichten enz. 
enz. Zijne dichtkundige wer
ken, zoo wel als zijne proza 
schieten nóch in verbeeldings
kracht, noch. in bevalligheid 
8 ' . . !, ..'•,•:• 
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te kort. iZijne werken zijn 
gezamenfijk uitgegeven te 
Brussel, in 3 d!.nin lè^Oj 
en in het Fransch vertaald, 
en in dezelfde stad gedrukt 
in 2 df.n Don PAUIUS Air-
TONIDS DB TARSIA heeft zijn 
Leven in -het Spaansch me* 
degedeeld, Madrid, 1663,; 
in 8.vo 

- *QüEVEl)0»r-QDIffSAÏf0(PB-
ÏRÜS DE A'tCANTARA DE) , 
kardinaal en bisschop var) 
Orense in Galicië, werd den 
12'Jannarij 1736 \e'Filfa* 

, Nuova-di-Fresno, in iE$-
tramadura geboren, in eene 
door hare deugden en haren 
adeldom, beroemde familie. 
Be jonge QÜEVEDO vólbragt 
zijne studiën, aan de uni
versiteit van Salamanca, ,al-
waar hij de doctorale waardig
heid ontving, en den geestelij
ken staat omhelsde. Hij werd 
weldra kanonik van Stólathan~ 
ca, en geloofsonderzoeker >j 
van het heilige officie. ïn | 
1776 benoemde hem koning 
KAREI. III , tot bisschop van 
Orense 'm Galicië. Dit was 
noch rijke stoel, noch schit
terende post; zijne nederige 
kudde had daardoor slechts 
des te meer-aanspraak 'op 
zijne belangstelling. QüEYEbo 
predikte ijverig, verspreidde 
milde aalmoezen, handhaafde 
detucht onder zijne geestelijk* 
heid,, maakte menigvuldige 
bezoeken in zijn diocees, 

0m te onderzoeken haar liet 
goede y wat et te doen, en 
lïét kwade, wat er te be
teugelen of voor te komen 
Was. Nadat de kardinaal 
DELGADO , in 1782 overleden, 
en de stoel van Sevüla Wffs 
komen open te staan, g e 
noemde KAREÜ III QlTEVEDO 
tot denzelveh. Even zoö Wf 
baatzuchtig als&edig, smeekte 
de bisschop van Orense den 
koning, hem van hèt 'aawne-
men dier waardigheid tè ont
slaan, en hem bij zijne eerste 
bruid' te laten. Toen de re-
vo'lutionnairè Vervolging de 
Fransche 'geestelijken nood
zaakte hun vaderland te verla
ten , 'onthaalde QUEVEDÖ »p 
eene eervolle wijze al degene, 
die eene schuilplaats jn zijn 
diocees kwamen zoeken. ïfij 
huisvestte dezelve in >zijnè *e-
minarïën,; op zijn buitengioed 
en zelfs in Zijn paleis. Hij-' 
voorzag in al hunne behoef
ten. Hét aantal s'chrikïe htel» 
niet af, en hoe meer er zich 
aanboden, höemeerde Voor
zienigheid deholpmiddelen in 
zijne liefdadige handeni scheen 
te vermenigvuldigen. Bij on
dersteunde evenzeer uitgewe
kene familiën,die de wijk naar 
Galitiiè hadden genomen. 
Men schat op meer dan '40,000 
guldens, hefgCne, Wat 'hij 
jaarlijks aran dit goede Werk 
toewijdde, voor hetwelke hij 
de erkentenis van alle « tó-
moedige zielen verdient, Toen 
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[*• BONAPARTE zich van Spanje 
} ; meester maakte, wilde hij, 

getrouw aan zijnen koning, 
noch eenën vreemden mees
ter, noch het gezag, het
welk zich de corles aanma
tigden, erkennen, en wei
gerde den eed , naar de in-
ssigten dier vergaderingen af 
te leggen, Door dezelve vo
gelvrij verklaard, begaf hij 
zich naar een gedeelte van 
«jn diocees, hetwelk in 
Portugal yfte gelegen, en 
verbleef aldaar, tot aan de 
terugkomst van FERDINAND 
VII, in. 1814. Eene der 
eerste zorgen van .dezen aan 
«ijne staten teruggegeven vorst 
was den bisschop van Oreftse 
terug te roepen, en hem 
tot het aartsbisdom SeviUa,, 
dat andermaal «penstond, te 
benoemen. QUEVEDO wees 
voor de tweede maal dit rijke 
beneficie van de hand. De 
Mef, welken hij dienaan
gaande, aan den minister, 
secretaris van staat, schreef, 
's een voorbeeld van belan
geloosheid en zedigheid; men 

, "ndt denzelven in den Ami 
«e la Meligion, Ke 'dl. blz. 
831. FERDINAND nam zij
ne verschooningen aan; om 
"em ten minste >&&a bewijs 
y*>« zijnen eerbied en zijne 
«oogachting te geven, zond 
hxi hem het groot-lint der ; 
NevanKARKi-HI. Eenigèn 
tlJd daarna steldeïhij hem 

voor tot dekardinaalswaardig-
heidi PIDS] VII verhief jhecri 
tot dezelve in het consistorie 
van 8 Maart 1816^ maar 
hij werd eerst den 23- Sep« 
tember daaropvolgende ver
klaard. Zijne zedigheid en 
zijne overige apostolische 
deugden leden niet het minsty 
door de eerbewijzen, waan» 
mede hij, ondanks zich 'zel-
ven, overladen werd. De 
eerbiedwaardige herder over
leed bijna plotseling, in zijn 
bisschoppelijk paleis, in den 
nacht van den 27 op den? 
28 Maart 1818, diep be
treurd door zijne geestelijk
heid en het volk. In 1801 
lieten de Fransche.geestelij
ken Ie Madrid zijn portret 
graveren, met dit onder
schrift: Consolatus est lw 
gentes in Sion, eleemosy-
nas ejus enerrahit omnis 
M'celesta sanctórum, 

* Qo ETSEN (W11.1.IM), een 
staatsman, den 31 Mei 1754 , 
te Zwolle geboren, verscheen 
in den beginne met roem in 
de pleitzaal. Late* tot lid 
van den municipalen raad 
van Zwolle benoemd, was 
hij in 1774 ook lid. van de 
provinciale staten, «lie hém 
tot afgevaardigde bij dealge-
meene staten verkozen. Lid 
der eerste nationale conven
tie van de JBataafsche repu
bliek geworden zijnde, toonde 
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hg zich aldaar zeer gema
tigd, ontwikkelde groote re-
deneerkundige talenten, en 
werd tot de commissie be
noemd, met het ontwerpen-
der nieuwe staatsregeling be
last. Hij werd bij de tweede 
conventie 'als afgevaardigde 
herkozen, en werd lid der 
commissie van buitenlandsche 
zaken. .QüisrsEif verklaarde 
zich sjteeds tegen de hevige 
maatregelen, en verlangde 
slechts eene gematigde vrij
heid ; zoodat , nadat de de
magogische partij de overhand; 
had bekomen, hij in hech
tenis genomen, en te Hoorn 
als staatsgevangene opgesloten 
werd > alwaar hij tot in de 
maand Junij 1798 verbleef. 
Nadat de verdrukkende par
tij op hare ;beurt overwon
nen was, Terkreeg QOEÏSEN 
zijne vrijheid weder; maar 
hij wilde zich verder niet 
met staatkundige aangelegen
heden bemoeijen. Intusschen 
deed hem het verlangen zij
ner medeburgers zijne schuil
plaats verlaten, voor de derde 
maal in betrekking gekomen, 
werd hij benoemd tot lid van 
het uitvoerend bewind der 
jBalaa'fsche republiek, tot in 
1805 /in welkj aar deze verga
dering ontbonden werd. Toen 
Holland door BONAPARTE 
tot een koningrijk werd verhe
ven, werd QrjErsBlf'tot staats
raad benoemd,„koning LODE* 
WIJK NAPOÜEON vertrouwde 

hem te gelijkertijd de alge-
meene directie der posterijen 
toe, «n gaf hem het kruis 
der unieorde. QuETSENwasin 
1807 .landdrost van Oost-
Friesland, een gewest dat bij 
het nieuwe koningrijk was ge
voegd. Tijdens de vereeniging 
van Hollandmet. hetFransche 
'keizerrijk , beriep NAPOLEON 
QtrEïSEN naar Parijs }ea be
noemde hem tot lid van het 
wetgevende ligchaam. De val 
van NAPOLEON voerde QÜET-
SEN naar Nederland terug, 
en bij de öprigting van het 
koningrijk der Nederlanden. 
ten gunste van het huis van 
Oranje, liet koning WIL
LEM hem zijnen titel van 
staatsraad behouden} en ver-, 
hief hem tot ridder der or
de van den Nederlandschen 
leeuw. Toen deze vorst eene 
commissie benoemde ter ont
werping van de grondwet 
van den staat, was QOET-
SEN lid denselve. Hij ver
klaarde zich in tegenwoordig
heid van denzelfden Vorst, 
voor de vrijheid der druk
pers en de openbaarheid der^ 
beraadslagingen van de twee
de; kamer der Staten-Gene-
raal, en, ondanks de hevig
ste tegenkanting, behield het 
gevoelen van ÖÜEÏSEN de 
overhand. Zijne gezondheid 
zigtbaar ondermijnd zijnde j 
nam QcErsEN .de wijk naar . 
Zorgvliet, een gehucht bij 
'» GravenAage, alwaar hij 
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den 11 April 1817 overleed. 

QüIEff DE IA N E Ü F V I L L B 
(JACOBÜS LE), té Parijs, in 
1647 geboren , kapitein der 
ruiterij, stamde uit eene 
oude Boulonnesche familie , 
maakte als kadet, eenen veld-
togt mede, in het regiment 
der Eranschö gardes, en ver
liet vervolgens de dienst voor 
depleitzaal. Hij stond op het 
punt om tot den'post van 
advokaat-generaal bij het hof 
der muntzaken bevorderd te 
worderi,toen öen aanmerkelijk 
lankeroet, door zijnen vader 
geleden, zijne ontwerpen ver
ijdelde , en hem verpijgtte 
een middel van bestaan in 
de letterkunde te zoeken» 
% het Spaansch en Portu-
geesch té hebben geleerd,' 
•gaf hij in 1700 in 2dl.« in 4 > 
de Mgetneene geschiedenis 
"«» Portugal in hét licht i 
een werk, hetwelk hëm in 
*7°6, eene plaats in deaka* 
^mie van opschriften 'ver
derf. LE QCIEN heeft deze 
geschiedenis slechts voortge-
zel» tot den dood van EMr 
J*Witt I , in 1521, en be-
,aJ'G dat zijn werk niet ten 

«nde i| gebragt, heeft het 
. £ersoneidën andere gebreken. 

,A
 CLEDE , secretaris van 

"J?" maarschalk DE COIGNI , • 
fe '>mi735>in2dl.»in4.to, 
1,n 8dl.n in 12.WO, eene 

ïe«we Geschiedenis van 
'• • C 

Portugal, tot onze dagen 
voortgezet i in het licht gaf, 
beweert dat* LÉ QUIEN , in 
de zijne een aantal gewigtige 
daadzaken heeft overgeslagen, 
en over vele andere zeer vlug- . 
tig is heen gestapt, maar on
danks zijne critiek , wordt x 

het werk van LE QÜIEN met 
regt boven hét zijne verkp»; 
zen. Zijne Verhandeling j Over ' 
het gebruik der, posterij
en bij de oude en latere 
volken,- Parijs, 1734, in 
12.mo verschafte, hem de '. 
directie van een gedeelte 
van die van Fraiïsch~ 
Vlaanderen, Hij ging zich 
te £e Quesnoy vestigen en 
verbleef aldaar tot in 1713, 
in welk jaar de abt DE MOR-
NAY, gezant in Portugal, 
hem als een' schrander m»n 
en eenen veiligen vertrouwe
ling met zich nam. Deze 
reis was hem even zoo voor-
deelig als zij vereerend voor 
hem was. De Koning van 
Portugal gaf hem eene jaar
wedde van 1500 livres, be
taalbaar op welke plaats hij 
zich ook zonde mogen be
vinden, en benoemde hem 
tot ridder der Christus-orde. 
LE QÜIEN dacht den Vorst 
niet beter zijne dankbaarheid 
te kunnen bewijzen, dan door 
zijne Geschiedenis van Por
tugal aftewerken; maar zijne 
al te groole inspanning haal
de hem eene ziekte op den 
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hals, aan welke hij te "ü»>-
sabon in 172$ overleed,TvvW 
zonen nalatende. 

\ ••' QuiEtr (MiottAlfc I E ) , èèn 
dominikaner, te Boülo^m, 
in 1661 geboren » Was de 

jlzöóftvaneeheii koopman. Tö 
•<• Parijs gêkotnerï, om aldaar 

jte sVüderen , «laakte hij zich 
[bekwaam fa de talen, inde 

, godgeleerdheid en in de ker
kelijke ïiudheidkuhdq. Hij 
Werd door Zijne orde-broe
ders bemind, en door de 
geleerden geraadpleegd, wel* 
k'e in- hem eenen bekwamen 
criticus 'en eeneh bescheiden 
letterkundige aatttrolïen, die 
steeds bereid was, pm zijne 
tuhdighedet) mede te deelen. 
D ẑe, godvruchtige en geleer
de dómifiikaner- overleed te 
Pprjjs in 1733» Zijne voor
naamste werken zijn: "l.o-J)éi 
fènse 'etc. {Verdediging van 
dpn Mebreetiwsbken tekst), 
tegen Pater PEZRON, met een 

, antwoord aan denzelFden 
" religieus, die deze Verdedi
ging had Wederlegd, in 12.mo 
(Zie CAPFÈL-LODEWJJK; «— en 
JHÓRIN-JOAMÏES) — 2.0 Eene 
Uitgave 'der ff erken van 
den S, JoMms fijtiHAS-

:CENü~s.,.ï% het (Üriekschen 
in hfet Latijn, 3 dl.Mn lol. 
1711 ••'••««. é;ö -eenfe Verhan
deling tegen de scheuring dèr 
Grieken, getiteld:"' Panoplia 
contra schisma tGr&borum, 
in 4.fo onder den naam van 

SlËRffANüS m AMCTMÜRA. — 
4; o Niülité ètc. (Nietigheid 
der anglikaansche wijdin
gen)^ tegen pater •v& OofS-
RATER,,l& dl.n in I2.n">—• 
5i° versoheiden Ferhanëe* 
lingèn, in de Memoires:etö. 
van pater DESMÖMÏJS. — 6;» 
fyriens• christianus, in qua* • 
tuor patriarchutus digestm, 
in quo èxhibentur Mcole* 
sim patriarohae, coeteriqm 
pr&sules Qrienlis•/ 3 -dl,» 
fa ••fel. 1740/ ParyS, \t>» 
nfaklijke drukkerij. Een 
werk, dat al de Oostersche 
kerken bevat j'"onder de vier 
gröotepatriarchaten van ÜCotiy 
slantinópel , Alexandrïè, 
Mntioóliië en Jeruzalern. De 
schrijver levert in hetzelve 
de geographische beschrijving 
van elk diocees derèisschop-
pelijke sted«n. Hij verhaalt 
den oorsprong ta de stichting 
der kerken, derzelver Hit-
gestf ektheid -, •. regtsgebièd , 
regten, Vöorregten en aan
matigingen; de opvolging van 
derzelvér bisschoppen , het 
staatkundig bestuur, .de ver
anderingen, welke er in mjn 
voorgevallen, enz, Het üdl-
Ha chrisliana van SAINTE-
MA>RTHË heeft hem tot voor
beeld gediend, en men kan 
zeggen, dat hij hetzelve zeer 
wel heeft "nagevolgd. 

QÜIEÏÜS (FOLVIÜS) , twee
de aoon van MACRIAHTÜS , on
derscheidde zich iö de wa« 
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'pens, en werd door Ykin* 
R̂Uisos tot gefneensnïan be« 
noemd. Hadat ïijn vader in 
261 door hét leger Van het 
Oosten tot keizer was uitge* 
roepen., gaf bij hem den 
titel van Ar/sosirüs ; en deelde 
zijn gezag, öietfrem en met 
MACRIANITS den jonge* MA*-
CRIAKDS de' vader, wilde 
zich in het Westen gaan 
doen erkennenr, 'alwaar & a -
WANÜS regeerde; hij liet aan 
QOIEIÜS de zorg over, om 
«et -Oosten tegen de perfcers 
te terdedigen. QOIEÏUS 'ont-
Wkelde bij deze gelögea-
«eid • zijne krijgsk nnd igè ta
lenten. Maar nadat zijn va-
der en zijn broeder gësSëu-
jeld warëh, ontnam hem 
WfiNATos, die hein tot dus-
'errewèl gediend -had , éën 
gedeelte zijner troepen,.en 

k/*nhmin JEmisaiwamn 
öe "ongelukkige Vorst 'zich 
Jad , opgeslöteïi, belegeren. 
1,8 mwowers offerden hem 
9»« huhne veiligheid'op, ten 
nanern ten dood te hebben 
pebragt., wierpen zij zijn lijk 
lïk- i ,stads8raohten. 'Dit ge-
T,i» d e °P h e t einde van 
;uilJ van het "jaar 262. Zijne 
Vering had omtrent slechts 

' maanden geduurd; maar 
j.! '/?..Zo° kofrt' tijdverloop, 
tot i ge to-ond » hoezeer hij 
rul'. * besturen van een 
' P m staat was. 

QoiGNONEz(FnANSÏSCtrsnB), 

kardinaalv #ö& de zoon van 
den graaf DE LÜNA , en 
werd te Leon , op het einde * 
der lö.e eeuw geboren. Hij 
was page van den kardinaal 
XIMENES , ^ en verliet dezen 
beroemden man, om zicti 
onder de Frahcis.kaneti te 
begeven. QürGNoNEz sïëegf 

, door 'zijne talenten in 1522, 
tot de "Waardigheid van alge* 
m'eè'n overste zijner orde. 
Keizer KA REL V , die hem , . 
evenzeer beminde als hij hem 
hoogachtte, benoemde lietn 
tot lid van zijnen gewetens-
raadk "Toen CLÈMENS VII , 
in 1527 , . door de troepen 
van dien vorst was gevan
gen genomen, werd Qtrl-
GNÖKTEZ door den Paus belast 
om over den. vrede en zijne 
in vrijheidstelling te onder
handelen. Nadat hij in «ij* 
ne zorgen geslaagd was, werd 
hij met het purper vereerd, 
als legaat naar Spanje en 
Wttpeh gebonden, lot bis
schop Van 'Oöi-ia Verheven , 
en overleed te J^&ruli, in 
1540, na een groot denk
beeld «an zijnen verlichten 
geest en van zijn edelmoedig 
hart te hebben gegeven. Men 
heeft van hem : Breviarum 
romanum e saora potissi~ 
mum scriptura. et p'robatis 
seenciorum. historiis óonfec 
turn, Motne, 153,5, in 8.vo 
tegenwoordig vtij zeldzaam. 
Be vooïrede van deïen bre« 
vier A% "schoon 'en verdient 

L 
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gelezen te worden,' — JPaar 
echter- PIPS ,V, ' door zijn 
stilzwijgen, de; verspreiding 
•van eèn liturgisch werk, dat-
geenerlei goedkeuring had, 
niet wilde wettigen, zoover
bood hij hetzelve. Men her
drukte hetzelve te Parijs in 
8.TO in 1679; hetzelve wordt 
door de geleerden en vooral 
door de Jiturgisten gezocht. 
— Zie RoBiïfET (UBBANOS). 

ÖWGNONEZ (JOANNES D E ) , 
eene Spaansohe , arts, - uit 
dezelfde familie als de voor-
gaande, werd in 1600 pe-
boren. Bij oefende de ge-
neeskunde 'uit smaak, en 
niet uit belangzucht uit. 
Zijne vrienden, die hij edel-
«ipediglijk in h u n n e z i e { u e n 

bijstond ,• ondervonden meer 
dan eens hoe ervaren hij 
was in de kunst om te Ge
nezen. Er bestaat van hem 
eene in het Spaansch ge
schrevene verhandeling over 
f Sprznkhanen, die be-
Jangnjk en zeldzaam is De 

1620, m 4.to gedrukt, OÜIG-

ifONEZ IS daarenboven de 
schrijver eener vrij'gezochte 
J^ndehns> te Madrid, 

in 1632, m 4 > onder dezen 
titel gedrukt: ElmonteFe-
« ^ o / D e z e l v e is zeer be-
langrijk. Deze schrijver had 
zich, zoo als men ziet,niet 
wt eene enkele wetenschap 
^paald, Behalve de natuur-

Jij keAistorie, aan welke wij. 
de beide voornoemde verhan
delingen te danken hebben, 
beoefende hij ook die der 
oudheden , en- heeft in het 
Spaanschnagelateneene Fev 
handeling over eenïge mun
ten der Romeinen, Madrid, 
1620, jn•-•fc.to z e e r oage-" 
meen. , 

QWLtARD (PETRUS; ANTO-
NIiJs),- een schilder te Parijs 
in 1700 geboren i was de 
icweekeling van WÏTrEAiJ, 
wiens stijl hij volgde; zijne 
teekening was volmaakt,en 
reeds in den ouderdom van 
11 jaren gaf hij zulk eene 
.schoone hoop, dat de kar
dinaal DE FJCEÜRT eenige 
zijner voortbrengselen aan 
toDBWUK XV aanbood, e» 
deze vorst begunstigde hem 
met eene jaarwedde. Een 
Zwitsersche arts, aan 'het hof 
van Lissabon verbonden en 
MERTEitLEüx genaamd, be
woog hem naar Portugal te 
komen, om "de voortbreng
selen uit het plantenrijk van 
dat land afteteekenen /waar
mede hij een kruidboek wilde 
zamenstellen. Toen QVILIARD 
in de hoofdstad was aange
komen , legde hem koning 
dom JOZEF eene jaarwedde 
toe van «0 crmados (/200-) 
maandelijks. Na eenigen tijd 
aan de Flora t van den ge
neesheer MERVEILtEDX te heb» 
ben gewerkt, schilderde hij 
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de plafonds van het appar
tement der koningin , en ver-

, scheiden zeer geachte schil
derijen, in het hotel van 
den hertog van CADAVAII. 
Hij graveerde daarenboven, 
volgens zijne eigene teeke-
mngen, al, de' platen , de 
lijkstaatsie voorstellende van 

den hertog van JSunho, 
• OLIVAKÉS PERÈTRA, Lis'sa* 

io»„I730 in fol. QüittARD 
is ie Lissabon in 1733 over
leden. -. • ' : 

öoiHEi (CiAuDms), een 
Latijnsche dichter der zeven
tiende .eeuw in 1602, te 
Chinon in Toilrairw geboren , 
oefende in den beginne de 
geneeskunde uit, Hij bevond 
*lcn te Loudun, ten tijde 
«at LABBARDEMONX door den 
kardinaal DE RICHELIEÜ naar 
«e stad werd gezonden „ om 
Kennis te nemen van de be
kochte zaak van GRANDIER. 
^ n weet dat het om too-
VerÜ te doen was, De dui-
, e l had zich meestergemaakt 
'an de Ursuliner Religieuzen 
^n loudun, naar men be
geerde, door de dienst van 
oen ongelukkigen pastoor. 
<zie

 GRANDIER , MESNARDIE-
ui' QÜIUET liet zich eeni-
jje redenen ontglippen, die 
"en kardinaal beleedigden, 
en schreefeQne verhandeling, 
waarin verscheiden bewerin-
;e,Q doorkwamen ,, die ge-
Cftifct waren, om hem'on

aangenaamheden té .berokke
nen. De wijk naar Itati'è 
genomen hebbende, omhelsde' 
hij aldaar den geestelijken 
staat, en de maarschalk D'ES-
ÏRJSES gezant van Ftankrijk 
te Rome, nam hem aan tot 
zijnen secretaris. Het was 
in' deze stad dat hij zijne 
Callipcedia begon, een dicht-
stuk in vier zangen, dat hij 
te Parijs ten' einde bragt, 
alwaar hij na den dood van 
RICHEMEÜ was teruggekomen. 
De Callipoedia werd te Leij' 
den,\a 1655, onder*dezen 
titel gedrukt: Calvidü Losti 
Callipoedia, sive de pul-
chros prolis habendce rati-
one, in 4. t0 De schrijver gaf 
dezelve onder eenen vreem
den naam in het licht, wijl 
hij er verscheiden hekelach-
tïge trekken tegen den kar-# 
dinaal MAZARIN had: inge
vlochten. Deze minister ont
dekte hem, en wreekte zich 
enkel op hem, met hem' 
eene abdij te geven. - Zeer, 
zeide hij hem, uwe vrien' 
den meer te ontzien. De 
abt QrjïLLEF, van dankbaar
heid doordrongen, gaf te 
Parijs, in 1656, in 8.?° eéne 
nieuwe uitgave Van zijn dicht-
stuk in het licht, droeg het
zelve aan den kardinaal op, 
en deed de hekeling door 
lofreden vervangen. Deze 
schrijver overleed eenigen tijd 
daarna ,• t e Parijs, in 1661. 
Zijn dichtstok is belangrijk 
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«loor de öaauwkeunge rang-
schikking derdeelen, door het 
geestige gebruik der fabel, 
door de verscheidenheid der 
bijverdichtsels; „maar zijn 
versbouw is niet altijd even 
bondig, de voordragt piets 
altijd naauwkeurig , en bet 
zuivere Latijn gaat op ver* 
scheiden plaatsen mank» Het 
onderwerp is er niet bondig 
int behandeld , en kon zulks 
niet zijn ;. men vindt er eeniV 
ge volksdwalingen in: op 
eene ernstige wijze kraamt 
hij er de ongerijmdheden van 
de geregteljjke sterrewigche-
larij in. uit. Een ernstiger 
gebrek is een aantal al ate 
virije schilderingen} hetv is, 
waar, dat het onderwerp 
dezelve schijnt mede te bren
gen , maar waar bestaat, de 
noodzakelijkheid zulke on-» 
derwerpen. te behandeleu ?. 
QÜIIXEX ha,d een dichistuh. II 
geschreven pvejp HBNPRIK \J J 
bij liett bij zijnen uitersten 
wil bet handschrift; deszelven 
aan; MÉNAGE met vijfhqn-* 
derd kroq.nen, om hetzelve te 
laten drukken: MÉNAGE he-* 
hield het, gelei, e,p Vergat 
bet dichtstuk,; «Jat vetlaKen 
is. gfigâ n» 

Qvmm. <*- zié gDEï-m^ 

, een 
geestelijke,; te 4rnai- leffac, 
in Bwngondie, omtrent bet 
«lidden der Ï7.e eeuw uit 

een arm gezin geboren, vol-
bragt zijne.eerste studiën in 
zijne geboorte plaats, en zette 
dezelve te Bijonvoort, al
waar hij in de woning van 
eenen raadsheer bij het par» 
lement dier stad, in hoeda-

: nigheid van onderwijzer van 
deszelfs kinderen werd op
genomen. Hij was met 'gods
vrucht bezield : het denk
beeld van een boetvaardig 
leven te leiden, deed hem 
het besluit opvatten, om 
karthuizer te worden; Hij 
bood zich bij die paters aan, 
werd toegelaten, en stichtte 
hen, door zijnen ijver en 
zijne regülariteit; maar zijne 
krachten beantwoordden niet 
aan zijnen goeden wil. Hij 
kpn de gestrengheden dezer 
leefwijze niet uitstaan, en 
zag zich genoodzaakt in 
de wereld terug te' kee» 
ren. De, bisschop van fan* 
grQS wijdde, bem tot pries* 
ter , yerbpnd hem aan d;e 
St. Piepers-parochie van Vi* 
jon en gaf hem de faculteit 
om biecht te, kunnen hoo* 
ren,. Zijn stichtelijk leven 
had hem weldra het ver-trou
wen verworven van, de godss 
dienstïgste persorien der stad. 
ftfen, raadpleegde hem -,v«B 
alle kanten, H | werd be-
roerad, en dege beroemde 
hete, welke, bij niet zocht» 
verwekte hem benijders. Zij
ne, godsvrucht bewoog hem, 
om werken op te sporen > 



welke hij het geschikM'oqiv 
deelde,. pm aan dezelve voed
selte versch a Ife n, H ij la s 
de mystieke schrijvers, en 
geils, ijegt men degeschrif-

.ten van Motiifos, die nog 
niet veroordeeld wqren, - Hij. 
ontv'ing in 1686 in zijn huis 
mevrouw GUTON en pater 
LACOMBE. Er was voor zij-, 
ne vijanden niets meer noo-
dig, om hunnen haat te doen 
uitbarsten, Zij verk-laagden 
«em, als medepligtige van' 
PflltiBGRT RQRERT, wiens 
proces 'toenmaals, op eene 
besphiildiging van quiettsmus 

• hangende was, QUIUOT werd 
werkelijk betrokk en , en.het 
ïoniHSj den 17 Julij 1700^ 
door- den geestelijken regtei; 
'oföcjaal} van Dijun , .teger^ 
<jien< priestqr en- zijnQ aan?' 
«angerâ  uitgevaardigd.., QÜII>; 
l°ï > die-. Biet ve,rschenen> 
Wa«. Bserd, hij dit vonnis als 
wsigeraqhtig've.rkla.ard,- be-, 
schuldigd en: overtuigd, van, 
redevoeringen te hebhen ge-, 
«ouden, yol dwalingen; van= 
totWietismus , yan boeket); 
.*« nebben uitgedeeld-, welke 
«delfde dwalingen bevatte* 
«"», enz. en uit dien hoof-
<je,>v ^oordeeld tot eene 
onejarige gevangenis in een 
opsier, om op alle vrijdav 
gsn te water en te brood te 
tasten, en zekere gebeden'te 
Ver"gten en aalmoezen te 
8e*en: qlke volmagt om biecht 
16 mnnm hooren, werd i»-
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getrokken. • QDIÏ,£OT hield., 
• zich intusschen herborgen,. 

Het parlement van Qijqn , 
van zijnen kan|, nam.,' in 

, zoo ver zulks hetzelve"bet 
trof, kennis van deze zaak;, 
want verscheiden personen, 
waren in'dit, vonnis, betrok
ken-geweest. QüJUOT deed. 
aan hetzelve verscheiden stuk-, 
den , toekomen , welke zijne 
onschuld bewezen, en bij 
vppnis van den 27 Augustus; 
1700 , werd hij. buiten yef-
volging gesteld. ï)eze eet-. 
sie goede uitslag', deed hem, 
.een vollediger hopen* Hij» 

: vraagde de herziening van 
het vopr de officialitejt ge
voerde proces, en stelde zich 

| gevangen. Eqn tweede von-
I riis ontsloeg; hem ten eenen 
\ male M » de tegen hem op* 
'•• geworpen beschuldiging; hij 
\ verliet de gevangenisden; 21 
! April 1701, en vatte zijne 
j bedieningen weder op,, met 

uitzondering van die des 
biechtstoel?, waarvan de gees
telijke; overheden oordeelden 
dat hij zich moest onthou
den» Deze wettige regtvaar-
diging belette niet de uitga
ve ran een lasterlijk geschrift, 
onder den titel van Histoi* 
%e eta. (Geschiedenis van 
het quiUctismm y of 'van, 
hef gene wat er te Btfon t 
betrekkelijk het quietism^ 
is voorgevallen) yZell, 1703, 
in 4. t0 De schrijver is Htr-
BERTCS .MAÜPARÏY , procu,* 
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reur des konings in hst sche-
pendpm Zangres: alles ademt 
in deze geschiedenis harts-
togt en haat. . Men wil in 
dezelve volstrektelijk aan eene 
nieuwe ketterij doen geloo-
ven, waarvan QcuxoT de 
bewerker zou zijn, Nadat 
de heer DE CLERBIONT-TOH-
JNERRE ", bisschop van Zan
gres, dit werk had doen 
onderzoeken, verbood hij het
zelve bij eenen Herderlijken 
Brief'van den 21 April des
zelfden jaars, 'en het parle
ment van Dijon veroordeel
de het, den 9 Julij daarop
volgende , om.als lasterlijk, 
en evenzeer honend voor den 
troon als voor het altaar, 
dóór beulshandën openlijk 
verbrand te worden. Het is 
zeer zeldzaam geworden. Het 
tijdstip van den dood van 
QÜIU-OT is onbekend. 

het oor aan de huwelijks-
voordragt van eenen bezitter 
van eigendommen, Qvm ge
naamd , die in het bezit was 
van een jaarlijksch inkomen, 
van 1000'pond sterling. De 
vrucht van deze vereéniging 
was de jonge QCIN, en hij 
was nog zeer. jong toen de 
eerste echtgenoot zijner moe- ' 
der te Zonden terugkwam, 
zijne* vrouw terug eischtey 
en de ' regtbanken stonden 
hem dezelve toe., De twee
de echtgenoot QÜIN, genood
zaakt zich te verwijderen, 
droeg zorg voor zijnen zoon, 
zond hem naar Dublin, al
waar hij hem liet studeren. 
Nadat hij in 1710 overleed, 
zonder testament natelaten, 
liet hij den jongen QuiN, 
toen den ouderdom van 17 
jaren bereikt hebbende, zon
der steun , noch vermogen > 
na. Door o!en nood gedron
gen', verbond hij zich met 
een gezelschap' tooneelspelers 
welke ,zich in de hoofdstad 
van Ierland vormde. Nadat 
hij zich op aanraden van 
eenige' zijner vrienden naar 
Zonden had begeven , werd 
hij bij het gezelschap van 
Drury Zane opgenomen, en 
deed zijne talenten in het 
stuk van Tafnerlan, waarin 
hij de rol van fiajaael ver
vulde, uitblinken. Hij Speel
de nog op verscheidene too-
nèelen van Engeland en 
Ierland, en na de aJgemee-

* Qvm ( JACOBDS), een be
roemd Engelsch topneelspe-
ler, werd dén 24 Jfebruarij 

• 1693 te Zonden geboren. 
Zijne moeder huwde in ha
ren eersten echt, eenen koop
man, die wegens handelsza
ken zich naar Oost-Indïê 
begaf. Hij zond gedurende 
zijne afwezigheid geene tij
dingaan zijne vrouw, noch 
aan zijne vrienden , waardoor 

,het gerucht van zijnen dood 
waarschijnlijk werd. Zijne 
echtgenoote nam den rouw 
over hem aan, en leende 
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ne toejuichingen ingeobgst te 
hebben, kwam hij zich met 
GARBICK te Drury-Lane "me
ten. Zij speelden te zamen 
in de Schoone boetelinge; 
maar QuiN kon het vergelijk 
van eènen te ver boven hem 
verhevenen mededinger niet 
handhaven ; hij verliet eens
klaps het toonéel en begaf zich 
naat Baih. Nadat hij naar 
Londen, was beroepen; om 
tot de ondersteuning van ver
scheidene familiën van Corn-
Mllhi] te dragen , welke door 
eenen verschrikkelijken brand 
tot armoede vervallen waren, 
versoheeen hij weder op het 
tooneel, en verschafte aan 
dezelve eene ruime ontvangst. 
Omtrent dezen tijd, (1761) 
liet de prins vad Wallis, 
QÜIN bij zich komen, om 
aan zijne kinderen lessen in 
de kunst om v"oor te dragen 
*e geven, wijl hij dezelve 
"et treurspel CATO , door 
ADISSON wilde laten spelen, 
flijhadtot kweefceling GEOB-
^ Hl, in 1738 geboren, 
en in 1760 tot koning uit
geroepen ; en, toen hij de 
bevallige en hoogstwaardige 
WlJïe, waarop deze vorst zijne 
eerste redevoering in liet 
Parlement had uitgesproken, 
ver"am, riep hij op eene 
even zoo onbeschaamden als 
"elagchelijken toon uit: »De 
yornjing van dezen jongeling, 
18 *nijn werk!" Hij eindigde 

XX. DEEL. D 

zijne tooneelkundige loopbaan 
in 1'753, en overleed den 
21 Januarij 1766 te Èalh, 
in den ouderdom van 73 ja
ren. Onder de gebreken zijns 
karakters, deed hij eenige göe- ' 
dè hoedanigheden uitblinken. 
Hij snelde dikwijls te hulpe 
van verscheidene letterkun-' 
digen, eti voornamelijk van 
THOMPSON, den schrijver van 
het dichtstuk der Vier Jaar
getijden, van CoRlOLANüsen ',' 
andere tooneelstukken. De 
beroemde POPE bewees hem 
vele vriendschap, hetwelk 
veel tot zijnen roem bijdroeg. ' 
Maar hij bezat een verwaand 
en twistziek karakter j bij 
was eens in een twee gevecht 
met een'tooneelspeler getre
den , dien hij doodelijk wond
de , maar wiens gunstige ver
klaringen hem reddeden; en 
later worstelde hij ook nog 
met den tooneel-dichter CJB-
BER. De beide kampvechters 
werden bij déze gelegenheid 
gewond. Er bestaat eene Le
vensbeschrijving van Q PIN , 
1766 in 8,vo DAYIES heeft 
breedvoerige bijzonderheden 
over dezen beroemden too
neelspeler in de Levensbe
schrijving van GARBICK me
degedeeld. 

QoiNAütx (PHJXIPPÜS) , een 
lierdichter den 3. e Junij 1635 
te Parijs uit eene fatsoen^ 
lijke familie geboren, en 

d' ' : ' 
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niet de zoon van eenen bak
ker, zoo alstJPrjRETIÈRE ZOlks 
in zijn factum tegen de aca
demie bybrengt, De schrijver 
V&nMARIJMiïJE, TRISXAN de 
kluizenaar, van wien hg, naar 
men zegt, de knecht Was ge-
wees^ gaf hem de eerste dicht
kundige lessen. Hij maakte 
zich, nog vóór den ouderdom 
van 20 jaren, bereikt te heb
ben , door eenige tooneelstak-

' ken bekend, en vóór den ou
derdom van dertig jaren gaf 
hij er 16 in het licht, waarvan 
er ^verscheidene de goedkeu
ring van het parterre weg
droegen. Dezelve werden van 
1654 tot 1666 gespeeld. Na
dat QDINAÜLT ontdekt had 
dat een zijner treurspelen 
-een slecht onthaal had geno
ten, zeide hij aan eenen ho
veling, dat het tooneel in 
Cappadocië was, dat men 
zich in dat land verplaatsen 
en in de genie der natie 
treden moest: Gij hebt ge
lijk, hernam de hoveling, ik 
geloof waarlijk ook dat dit, 
siuknergens goedvoor is ,dan 
om op de plaatsen gespeeld 
té worden, BOIIEAD verweet 
hern dat in zijne smalselooze 

. en kwijnende stukken, alles, 
tot zelfs, ik haat ü , op 
eene ieedere wijze .gezegd 
werd. Men moet toestemmen 
dat, indien de hekelaar den 
jongen dichter niet genoeg 
spaarde, zijn ongelijk slechts 
»n het overdrevene zijner 

critiek bestaat, en wanneer 
hij QÜINADII juist als dich
ter beoordeelt, kon hij over 
hem geen gunstig oordeel vel- -
len» Voor het overige, en 
het is billijk zulks in aan
merking te nemen, had Qoi-
MAtiT, toen BOILEAU hem zoo 
gestreng behandelde, zijne 
beste opera's nog niéj. in 
het,licht gegeven. D'AfcEM-
BERX zelf,, die bij deze ge
legenheid .veel ten nadeele 
van BOIMSAÜ zeide, stemt 
toe dat zijne critiek niet 
zonder grond was,» De ware 
dichtkunde, zégt hij, w'ü 
beelden ', kracht, eene vaste 
en bondige harmonie, een 
mannelijk en krachIvol vers, 
alles hetwelke men zeer zel
den in QOWAVLI aantreft. 
Ook zal men van hem met 
billijkheid zeggen dat hij 
een bevallig dichter', maar 
niemand zal zeggen, dat hij 
een groot dichter is, zoo 
als men het van DESPR^ABX , , 
van CoRNEii,i,E, vanRACÏNE, 
van ROÜSSEAÜ zal zeggen, 
Het is bijna even zoo als de 
maarschalk DE VIIIARS van 
den maarschalk D'ÜXEUES 
zéide i Ik' heb altijd hoo» 
ren zeggen dat 'hij een ver
standig man was; maar 
niemand heeft ooit durven 
zeggen, dat het een schran
dere bot was:' VOI-XAIRE en 
LAHARPE, doen QvWkVtt 
meer regrvaardigheid weder
varen. Intusschen regelde 
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QüiNAüi/r, die dé beoefe
ning der regten met die der. 
muzen gepaard had, de r e k c 
ïiingen van eenen rijken koop-
n)9H, die door zijne deel-
genooten werd . lastig geval
len, Na den dood van de
zen koopman , welke eeni-
gen tijd daarna plaats; had, 
huwde-bij met zijne wedu-" 
we. 'Door dit. huwelijk rijk 
geworden/kocht hij in 167Ï , 
eenen post van bijzitter in 
de rekenkamer. Zijne niéur 
we fortuin belette hem niet 
zich in bevallige verzen over 
2§Qe middelmatigheid te be
klagen: 

0'«»t aveo pon fle i ; 8 n n n terriH» devoir, 
"•iosentirpro«só d'ètro oinctfoisleau-père. 

Suoil cinq jotes dovant notaire! 
'««.r oi'aï 1111« qu'ü faut pourvoir! 
O ciol I pout on jamais avoir 
Opdra phi» föchcns 1 faire 7 

Hij was in het vorige jaar bij 
de Pransche academie toegela
ten. Zijne opera's hadden hem 
eene plaats bij dit genootschap 
waardig gekeurd (1). LÜIM 
verkoos hem boven alle an* 
dere dichters, omdat hij in 
«em alleen alle hoedanigheden 
vond, welke hij zocht: een 
kiesch oor, dat enkel wellui
dende woorden kiest; eenen 
smaak tot de tcederheid over
hellende, om op honderde 
lijzen de aan deze soort van 

D 

(0 De abt DE FIU^ER vergist 
"og geenen enkelen dichtregel r 

treurspelen toegewijde gevoe
lens af te wisselen.- Deze 
dichter had de eer voor den 
koning, bij de terugkomst van 
zijne veldtogten , van 1675 
en 1677, in naam derFran-
sche academie hét Woord te 
voeren. Nadat h i j , op den 
oogenblik waarop, hij moest 
gaan spreken, den dood van 
TÜRENNE vernam, maakte hij 

'eene even zoo geestige als 
treffende afwijkende uitwei
ding , over dezen hèid. Op 
het einde zijns levens, had 
hij berouw zijnen tijd aan 
zijne opera's, aan welke hij 
zijne beroemdheid te danken 
had, toegewijd te hebben , 
en dit leedwezen was zeer 
gegrond , want de liefde en 
de wellust z,ijn in dezelve 
met alle middelen der ver
leiding getooid, en kunnen 
op een jong hart, laat ons 
liever zeggen,opalieharten, 
piet dan gevaarlijke indrukse-
len maken. » Deze muzijk, . 
zegt Mevrouw de MAINTENON 
in eenen harer Brievért, welke 
het eenige vermaak des ko-
nings uitmaakt, en waarin men 
niets hoort, dan met dezeden 
geheel strijdige grondregels , 
zoude, naar het mij voor
komt, zeer geschikt zijn om 
verbeterd of liever om ver

l i g •. 

sich. Op dit tijdstip had QuÏNAUr/r 
or de op*a samengesteld. 

- JTt; Verv» 
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boden te worden.- Indien men 
er een woord over spreekt, 
antwoordt de koning dade
lijk. Maar dit is altijd aoo 
geweest. De koningin, mijne 
moeder > die godvruchtig 
was, en de koningin, welke 
drie malen in de week com
municeerde , hebhen dat al
les gezien even aoo als ik. 
Het is waar dat, voor zijnen 
persoon , zulks geen' indruk 
op hem maakt, wijl hij" zich 
slechts . met de schoonheid 
der muzijk, der klanken, en 
der accoorden bezig houdt, 

, en hij zelfs zijnen eigenen 
lof even als of het dien van 
anderen gold, mede bezingt, 
doch enkel uit smaak voor 
de zangwijzen. Maar het is 
niet eveneens gesteld met de 
overige aanschouwers: het is 
onmogelijk dat, onder zoo 
vele jonge harten, er geené 
gevonden worden, welke niet 
gevoelig zijn voor die woor
den, vol van eene zedekunde 
welke het geluk in het ver
maak doet bestaan. Want 
indien men alle opera's naauw-
ieurig onderzoekt, zoo zal 
men er nooit anders dan deze 
op duizenden verschillende 
wijze voorgestelden grondre
gel in vinden. De koning 
schepte voorheen een buiten
gemeen vermaak inde schoone 
gezangen vanEsiHER en ATHA-
HE , tegenwoordig schaamt 
hij zich bijna dezelve te doen 
zingen, wijl hij gevoelt dat 

dezelve den hovelingen Ver
velen ; ofschoon "*•• QWNADLT 
niet minder verveelt. Is het 
niet té betreuren dat onder' 
de christenen, en onder eenen 
koning, die zekerlijk. God niet 
zou willen beleedigen , men 
grondbeginselen voorstaat die 
zoo zeer 'met elk stelsel 
van godsdienst strijden ? In
dien de koningintusschen vol-
strektèlijk wilde dat men in 
plaats van de in de ope
ra's uitgestrooide verderfelijke 
grondregels, enkel heilige, 
of ten minste onschuldige za
ken bezong, zoo zouden zich 
de kundige mannen, waar
van Frankrijk ' overvloeit, 
beijveren, in dat vak te wer
ken. Maar hij vreest de in
voering eëner nieuwigheid,' 
hij vreest dat de schoone zang-
wijzen vervelen zullen , zoo
dra de woorden zuiver zijn j - • 
hij vreest het publiek te mis
hagen , van welks gevoelen 
de vorst nog meer dan de 
onderdaan afhangt. Sommi
gen zeggen dat datgene wat 
men in de opera hoort het 
eene oor in en het andere 
uitgaat. Ja , maar zij verge
ten dat het hart tusschen bei
de is.", QÜMAÜLT overleed 
in groote gevoelens van gods
vrucht, den 26 November 
1688 in den ouderdom van 
53 jaren , na voor zich zel-
ven dit grafschrift te heb
ben vervaardigd , welks een
voudigheid merkwaardig is: 
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l iutsty orrflte ici pour< prior un moment: 
G'est co que des'vivans les xnoxts peuvent 

attcndre: 
Qusnd tu seras au monument t 
Qa nura aoin de te Ie rendre. 

QoiWütT is ook de schrijver; 
l.°nn eenige Puntdichten, 
Welker dichterlijke verdien
sten klein zijn; — 2.° van 
deBeschrijving van kei'huis 
van SCEAVX, een k lein dicht-
stuk met veel smaak geschre
ven; — 3.o van verschillende 
dichtstukken in de periodieke 
verzamelingen van dien tijd 
verspreid. Zijne werken zijn 
met zijne Levensbeschrijving 
\e Parijs, 1739 en 1778,55 
61.ninl2.n»o gedrukt, nieuwe 
uitg. Parijs, 1824, 2 dl.» 
in 8^0 met eehe belangrijke 
ZevenssohetSé 

»• * QüINAÜlI DWRESNE, (Jo- . 
'AKNA FRANCISCA) zuster van 
QoitrAütT DÜFRESNE (Zie 
FRESNE), werd in 17Ö1 te 
Parijs, uit een familie ge
boren , waarvan verscheidene 
leden de tooneelkundige loop
baan gevolgd waren. (QÜI-
K40I.T de vader, JOANNESBAP-
TISTA MAÜRIXS QüINATJLxde 

°ude, MARIA ANNA en FRAN-
CISCA QDINAULT, hare zus-
ters). JOANNA FRANCISCA QÜI-
NAtw volgde hun voorbeeld, 
begon in 1718 in het treur
spel, met de rol van PHE-
^RA» maar het geringe talent, 
Je'Iie zij in hetzelve aan den 
"ag legde,, bewoog haar om 

v D 

van het ireurspel af te zien , 
en zij wetd onder de Fran-
sche toöneelspelers voor dé 
rollen van volgjuffer of ka
menier opgenomen. Zij waagde 
zich vervolgens in andere rol
len en altijd, met roem. Het 
ontbrak dezer töoneëlspeelster 
niet aan eene zekere bekwaam
heid ir* hare kunst, en ver
scheiden schrijvers vraagden 
haar ó,m raad. Zij deelde 
aan LA CHAÜSSEÉ het denk
beeld mede van het blijspel 
Xe Préjugé etc (Het voor* 
oordeel naar de mode), Hèt 
was ook aan haar dat Voi> 
IAIRE hét onderwerp van den 
verloren Zoon {V Enfant pro-
digue) te dan-ken had, een 
werk, verre beneden andere 
van dezen wijsgeerigen dich
ter , en hetwelk voor het 
overige slechts eene soort van 
Êeerdicht is van een stuk, 
welligt ten onpas uit de ge
lijkenis der heilige Schrift 
ontleend. Mejufvrouw QDI-
NAÜLX had dit onderwerp 
aan DESIÖÜCHES willen toe
vertrouwen» maar VOLTAIRE 
bad haar, uit afgunst, hem 
de voorkeur te geven. Zij 
had het opzigt over het ont
werp van het stuk, over de 
verbeteringen,'enz. Ondanks 
deszelfs talrijke gebreken vond 
dit paradespel veel bijval. 
Eenigen tijd daarna was zij 
bijna voor altijd eene vijan
din van VöiXAiRE geworden, 

d 3 
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door zjjne zoo prikkelbare 
eigenliefde te kwetsen. Het 
schijnt, volgens LAHARPE , 
dat YÓLXAIRE na zijne Zaï
re aan mejuf vrouw Qüi-
M4BI.T te hebben voorgelezen, 
deze,, die van natuur vrolijk 
was, en zich een weinig ten 
koste des schrijvers wilde ver
maken , hem al schaterende 
van lagchen zeide: » Weet gij 
hoe gij uw stuk moet betite
len ? Deprocessie der gevan-
genen." Deze, zonder twij
fel ongepaste scherts, perste 
VoirTAlRE eenen kreet van ver
ontwaardiging af, en hij ant
woordde al stamelende: » Me-
jufvrouwalsgij mij uw woord 
van eer niet geeft van nimmer 
deze boerterij te zullen her
halen zal Zaïre nimmer voor
gesteld worden?" Detooneel-
speelster beloofde alles wat hij 
wilde, en men kent den bijval,' 
welke aan dit treurspel te 
beurt viel. In haar huis he t 
welk even als die van Me-
vrouwen,Dü DEFPANX, L'ES-
PINA-SSE en GE0J?FMN(£«jdie 
artikels),, hare tijdgenooten, 
naar de mode was, veree-
nigdeMejufvr. QuiNAütx, zoo 
n»et het best gekozene, ten 
minste het schitterendste ge
zelschap der hoofdstad, waar
van de gestadigste leden wa
ren de ridder van Orléans, 
groot prioor,' de graaf DE 
OAYIUS , D'AlEMBERX , Vot-
ÏAIUE, DESTODCHES, :FAGAN, ' 
fltcLos, MONCRIF, CREBIUON I 

U I . 

zoon, PONT DE YMYIB, VOI-
SENON, DE MAUREPAS, de mar
kies D'ARGENSON enz. Men 
dineerde tweemalen 's weeks, 
of bij Mejuf vr. QvwAVlT, of 
bij den graaf DE CATIUS; 
maar élk medelid moest zijn 
toegangs kaartje door gees-< 
tige invallen, en door voort
brengselen in prosa, verzen , 
kwinkslagen, kleine achter
klap , enz.enz, betalen, het-

• welk, wel is waar, eene zeer 
geestige en zeer vrolijke bij
eenkomst vormde, doch waar
in de zeden niet veel won
nen. Men weet niet( om welke 
reden men deze gastmalen 
diners du faut du bane noem
de , want zij waren noch be
krompen , noch kort. Mejuf-
vrouw QvmxvLT werd de 
boezemvriendin van DÜCLOS , 
van, D'AAEHBERX en van de 
markies D'ARGËNSÖN. Hare. 
vrolijkheid deed haar dik
wijls de'grenzen der, welvoe
glijkheid overschrijden, zoo-
als zulks de volgende trek be
wijst. Toen'namelijk de mar
kies D'ARGENSON tot het mi
nisterie, werd verheven, ging 
zij hem geluk wenschen. De 
heer D'ARGENSON haar ont
dekkende, drong door de 
menigte der ambtverzoekers 
heen, ging haar te gemoet, 
en omhelsde haar in de ter 

, genwoordigheid van vijftig ge
tuigen. Zeer over dezen gees-
tigen trek van den nieuwen 
minister verwonderd, begaf 
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zich een der sollicitanten, rid
der van den heiligen LODEWIJK 
tot mejuffrouw QÜINAUIX, 
en verzocht haar om hare 
bescherming bij den heei-D' 
ARGBNSON. Zij antwoordde 
hemallagchehde: » 01 mijn
heer, iic kan niet beter doen 

' dan u te geven wat de mi
nister'mij zoo even gaf." 
en zij omhelsde hem, de 
voorkeur aan eene boerterij 
boven een dienstbewijs ge
vende. Mejufvrouw Qüi* 
ucix verwijderde zich in 
1741, in den ouderdom van 
40 jaren van het tooneel. 
Hare vrolijke inborst en hare 
gewoonten verlieten haar in 
naren ouderdom niet, en zij 
had reeds haar twee en tach
tigste jaar bereikt, toen de 
pracht van haar toilet nog 
eene harer voornaamste .mor
gen uitmaakte. Zij hield er 
zich mede bezig, toen de 
dood haar, in 1783, inden 
ouderdom van 82 jaren bij
na plotseling overviel. Zij 
liet Ö1AI.EMBKRX eenen kost
baren diamant en handschrif
ten na. De Gedenkschrif
ten van-mevroüvv D'EPINAT , 
Parijs, 1818, 3 dl.» in 
S'vo» bevatten zeer belang
d e bijzonderheden over de-
te toóneelspeelster. en over 
Düctos. 

QDINAW.T. — ZieFKESNB (Do) 

. - • • D 

QDWCÏ (KAREI. SEVIN maT-
kies JOÈ) ; luitenant-generaal 
der artillerie, in 1660 ge
boren, onderscheidde zich 
door zijnen roem, en door 
zijne zucht voor de letteren. 
Men heeft van hem VHistoi* 
re etc, (De krijgs- Geschiet 
denis der regering van Lo* 
DEWTK XIV), Parijs, 1726, 
7dl.n in 4. t o met kaartenen 
plans. Dezelve is zeer nut
tig voor. hen die zich op het 
krijgswezen toeleggen, en die 
de marsenen, de legeringen • 
en de andere militaire ver--
rigtingen willen volgen. De 
markies DE ÖDlNCr overleed 
in 1729. 

{JuiNcr (JOANNES) , een En-
gelsche geneesheer, oefende 
in het begin der 18.de eeuw-

bediening' ;të Zonden 
overleed in 1723 

zijnö 
uit. Hij 
in die stad,- na in het En
gelsen, in het licht gegeveu 
té hebben : l.o een Natuur
kundig Woordenboek, i-719 
in 8,vo -_., 2.o eene algemee-
ne Pharmacopéa , 1721, in 
8.yo- door CLAOSIER in het 
Pransch vertaald , Parijs , 
1745, in 4.*o. Men treft in 
hetzelve de eritiek der voor
naamste toebereidselen der -
apothekers aan. — S.o Schei
kundige Pharmacopéa .f Zon-, 

1723 in 4.t° i 

* QOINEXXE (NlCOUAS MARIA) 
d . 4 ' .• 
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een berucht otnwentelings 
gezinde, in de maand Sep
tember 1760 te Parijs ge
boren , had eene zeer ver
waarloosde opvoeding geno
ten. Zijn vader kocht hem 
kort voor de omwenteling een 
procureurs of notaris kantoor 
te Soissons, De jonge 'Qw-

- HEITJE omhelsde" met geest
drift 4e partij der nieuwig-
heid-zoekers, waardoor hij 
in 1790 tot den post van 
administrateur van het Jisne 
departement, en in 1791 tot 
afgevaardigde bij de wetge
vende vergadering werd be
noemd. Toen beijverden zich 
derevolutionnairennietslechts 
in de steden maar zelfs op 
de dorpen clubsen tp vor
men. Nadat hij tot lid dier 
onrustige genootschappen was 
benoemd, blonk QOINETTE-
in dezelve uit, door de kracht 
zijner long, een onvermoeid 
gesnap, en eenen antimonar-
chalen ijver, waardoor hit 
onder zijne onbeschaafde toe
hoorders vele aanhangers won. 
j " ' i de clubsen uitgeblon-
«en te bebben, verscheen 
ywNNETTE in de constitue
rende vergadering, maar hij 
sprak in de eerste zittingen 
met, en plaatste zich aan de 

.linkerzijde, alwaar de hevig
ste omwentelingsgezinden ge
zeten waren. Toen intus-
schen de eerste aanvallen de 
zer vergadering zich tegen 
de uitgewekenen rigtten 

> 

brak QDINEITE het stilzwij
gen af; en den 7 Februarij 
1792 vraagde hij dat de goe
deren der uitgewekenen in 
beslag zouden genomen wor
den i de voorslag werd bijna 
met eenparigheid van stem
men aangenomen, en. had 
den ondergang van eene me
nigte adellijke familiën ten 
gevolge. Om de uitvoering 
van dit voorstel meer te 
bespoedigen, ondersteunde 
QÜINEITE het voorstel van, 
LAMARQUE , die wilde dat 
het besluit betrekkelijk het 
in beslag nemen, niet aan 
de koninklijke bekrachtiging 
zou onderworpen worden. 
Hij vereeDigde zich daarop 

(\den 31 Mei, met CHABOI, 
om te vragen dat den her
tog DE BRISSAC , bevelheb
ber van de constitutionnele 
garde des konings, in staat 
van beschuldiging mogt wor
den • gesteld. Sedert dit voor
stel, hetwelk tot na den 10 
Augustus ,'• het tijdstip van 

,den val des troons, werd 
aangenomen , sprak men wei
nig meer van QÜINEIIE : ge
durende de wetgevende ver
gadering, welke op de con» 
stituerende volgde, werd hij 
lid der commissie, daarge-
steld om een wakend oog 
over het nieuwe bestuur te 
houden,, Tijdens de discus-
siën over het lot van Lo-
DEWIJK XVI, liet QÜINBI-
XE, in naam der commissie 



een besluit'uitvaardigen, dat 
i de koninklijke familie in het 

hotel der kanselarij zoude 
gehuisvest, en door eene tal
rijke wacht, onder de beve-

K len van-den maire van Pa
rijs staande, omringd zoude 

. worden ; en dat voor de uil-
gaven dezer familie, men aan 

i dezelve een jaarlijksch fonds 
I van njf honderd duizend 
I francs zoude toestaan, elke 

week betaalbaar, tot aan de 
inhuldiging der nationale con
ventie, Men weet dat, on
danks dit besluit, LODJEWIJK 
XVI en zijne familie, slechts 
den : toren des tempels tot 
sclmi|p]aats hadden. Van dit 
tijdstip af aan,'werd alles, 
tot zelfs de republikeiusche 
generaals verdacht *, bij wei-
se men landvoogden zond, 
°m hen te bewaken. QÜI-
MïlB was een der eersten, 
welke met eene dusdanige 
zending belast werden. Men 
«ond hem naar het Noorder 
%e:f> en bij zijne terug
komst werd hij door het 
-aïSMe-departement tot afge
vaardigde bij de conventie 
J'enoetnd; De abt GREGOIRE 
(constitutionneel bisschop van 
Mots), en CouoT D'HER
WIS verzochten, bij de eer-
s t e zitting, de vernietiging 
Van het koningschap. Men 
^wonderde zich zeer Qpi-
«BTIE te hooren zeggen , dat 
"e t aan het volk toekwam 

D 
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- tusschen het koningschap en 
de republiek te-kiezen. Hij 
werd Weldra den onaange-
namen indruk gewaar, wel
ke dit gevoelen op den geest 
zijner ambtgendoten had" te 
weeg gebragt, en hij tracht
te denzelven door de meest an-
timonarchale voordragten te 
doen vergeten* Den 12 De
cember 1792, vraagde hij 
dat JLODEWIJK XVI voor de 
balie der conventie zou wor
den gevoerd, om zonder uit
stel gevonnisd te worden, 
» en dat zijne verdedigers, 
in hunne redevoeringen, de 
grenzen, welke hun zouden 
Wórden voorgeschreven, niet 
zouden kunnen overschre
den." Bij dit onregtvaardig 
vonnis, stemde hij voor den 
dood des konings zonder ver
der beroep en zonder uitstel. 
Hij legde, daarenboven, den 
eed af, op dezelfde wijze al 
degenen te zullen behande
len , welke de regten des 
volks overweldigen en den ti-
tel*van koning aannemen zou
den. Nadat hij tot lid van de 
commissie van het openbare 
welzijn was benoemd, werd 
hij met vier andere afgevaar
digden , naar het leger van 
DÜMOURIEZ gezonden , om de
zen , als verdacht beschouw
den veldheer in .hechtenis te 
nemen. DÜMOÜRIEZ liet hen 
zelve in hechtenis nemen, 

| en leverde hen den Oosten
de 5 
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rijkers' uit waarover de prins 
van COBÖRG het bevel voerde. 
Zij werden na twee jaren ge
vangenschap , (den 25 De
cember 1795), legen MADA
ME, hertogin van J!ngoulëme, 
dochter T a n liODEWUK XVI, 
toenmaals in den toren des 
tempels opgesloten, uitge
wisseld» Nadat de conventie 
door den raad der vijfhon
derden vervangen was, werd 
QÜINETTTE aan deze verga
dering voorgesteld, in zege
praal naar den voorzitters 
stoel gedragen , en men ver
klaarde dat hij zich bij" het 
vaderland verdienstelijk had 
gemaakt. In 1796, werd hij, 
door herkiezing van twee 
derden der conventie, lid 
derzelve. Door de ondervin
ding geleerd , toonde hij zich 
eindelijk meer gematigd, en 
vraagde zelfs dringend, dat 

\ men den kinderen der ui t-
\ gêwekénen, welke hij zoo 

zeer vervolgd had, hulp zou
de verjeenen. Toor de wors

teling van den, 18.e fructi-
dor, verliet hij den raad. 
Daar hij in Julij 1799 tot 
minister der binnenlandsche 
zaken was benoemd, zoo ver
toonde hij zich niet op den 
dag van den 18.e Fructidor 
waarop BONAPARTE tot eersten 
consul werd uitgeroepen. 
Tan zijne republikeinsche 

„ dolzinnigheid teruggekomen, 
en tot prefect van het depar
tement der iSowwe benoemd, 

| maakte QÜINETTE zich bij 
zijne onderhoorigen bemind, 
die hem tot kandidaat van 
den behoedendén senaat voor-1 

droegen. Maar NAPOLEON nam 
den kandidaat niet aan. Om 
hem schadeloos te stellen, 
benoemde hij hem tot staats
raad, en gaf hem den post 
van directeur-generaal van de 
verantwoordingen der ge«? 
meenten en liefdadige ge
stichten. QDINETTE gaf zijne 
toestemming aan de verval
len verklaring van BONAPAR
TE, (den i l April 1814)., 
Bij zijne terugkomst van,het 
eiland Elba, benoemde deze 
b.öm tot commissaris in de-. 
departementen der Somtne 
en Jjoire sn verhief hem 
voorts tot pair. Hij had hem 
reeds tot vrijheer benoemd, 
en QDINETTE had den titel 
van vrijheer van Movhemond 
aangenomen , naar een land». 
goed hetwelk hij bij Soissons, 
had. Hij beproefde, ofschoon 
vruchteloos, om in de kamer 
der pairs, het voorstel van 
XA FATJETTE, in de kamer 
der afgevaardigen, te doen 
aannemen, en welke ten doel 
had al degenen als verraders 
des vaderlands te verklaren, , 
en gestrengelijk testraffendie 
de nationale vertegenwoor
diging zouden zoeken te ont
binden. Nadat BONAPARTE 
voor de tweede.maal afstand 
van den troon had gedaan, 
maakte QUINETTE , doorFoü-
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| CHÉ verkozen, een deel der 
commissie u i t , welke eenige 
dagen regeerde tot aan de 
de terugkomst van JLODEWIIK 

XVIII in zijne hoofdstad. 
I Kort daarna, als konings-
l moorder verbannen, begaf hij 
I zich naar de Fereenigde $ta-

/«n.,' van waar hij zich twee 
i jaren later met zijne familie 

naar Brussel begaf, flij leefde 
aldaar bijna vergeten, toen 
hij eens in zijne bibliotheek 
gegaan zijnde om eenige boe
ken te halen, door eene ver-
schrikkelijke beroerte werd 
aangetast, en levenloos ne-
denriel; dit had plaats den 
14 Jnnij 1 8 2 1 ; hij hadden 
ouderdom van zestig jaren 
Jbereikt. Meh heeft van hem 
slechts een Verslag over de 
buitenlandsche gevangenschap' 
Tan CAMUS , BANCAL , Qtri-
* * m , LAMAKQÜE , en DROU-

^}t Parijs 4.e jaar (1796), 
• n 8.vo v a n 206 blz. 

_ QMNQÜARBOBEÜS. —- Zie 

WNQ-ARBRES ( JOAMES) , 

A QDINTIANDS STOA. •— Zie 
• SJw'HZAijro. 

QOIKXIANÜS (heilige), in 
•Afrika,,onder de overheèr» 
sching der Wandalen gebo-
r«D» kwam ten tijde van ko-
«jng Ctovis of CtoDOVEüs in 
Frankrijk, en werd tot Bis-* 
schop van Mhodez verkozen.: 
H Woonde in deze hoêda-
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nigheid in 506 het concilie 
van Agde bij, Nadat hij door 
de Golhen van zijnen stoel 
verjaagd was,, begaf hij zich 
naar jduvergne-, alwaar hij 
Bisschop werd , en alwaar 
hij in 527 heiliglijk overleed, 
na door zijne gebeden-zijne 
Bisschopsstad , welker ver
delging koning DIEDERIK ge
zworen had, gered te hebbeni, 

. * QüINXIMA DE IA MlRANDR 
(LDCRETIA) , èene Italiaan-
sche vrouw, beroemd door 
hare talenten in de letteren 
én schilder kuns t , werd in 
1520 geboren. Men heeft 
haar onder anderen eene Ze-
vensschets der beroemdste 
schilders te danken, welke 
verscheidene uitgaven heeft 
gehad. Zij tervaardigde dich~ 
stukjes , waarin men eenen 
naauwlceurigen stijl en nieuwe 
denkbeelden opmerkt, Als 
schilderesse worden hare 
schilderstukken in Italië nog 
op prijs gesteld, en onderschei
den zich.door de naauwkeurig-
heïd der teekeningen de be
valligheid inde figuren. Qwsr-
XILU is in 1585 overleden. 

QüIIfTMANÜS (MARCDS-FA-
Bios), werd in het 2 . e jaar der, 
regering van keizer CIAUDIÜS , 
het 42.e jaar na JESÜS CHRIS

TUS, geboren. Men ishetjiiet 
eens omtrent zijne geboorte
plaats. Velen willen dat hij 
een Spanjaard en van Ca-
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lahorra was; anderen mee-
nen met zeer veel grond, 
dat hij te Rome geboren 
was (*). Oavzich in de wel
sprekendheid bekwaam te 
maken , ' werd QuiNTIMANüs 
de leerling der meest beroem
de red.enaars: DOMITIUS AFER 
bekleedde toenmaals onder 
hen den eersten rang. QuiN-
raiANüs stelde zich niet te 
vreden zijne pleitreden in 
de pleitzaal te gaan aanhoo-
ren , hij legde bij hem. me
nigvuldige bezoeken af. In 
het begin der regering van 
GAEBA , opende QUINTILIANUS 
te Rome eene school voor 
de redeneerkunde. Hij was 
de eerste, die dezelve aldaar 
op openbaar gezag en door 
den staat bezoldigd, onder
wees. Hij had dit voorlegt 

" aan VESPASIANÜS te danken, 
die zegt, SÜETONIUS, aan de 
hoogleeraars in de Grieksche 
en Latijnsche welsprekend
heid, eenejaarlijksche inkomst 
toelegde. Deze inkomst was 
aanmerkelijk, en stond bijna 
in waarde met 10,000 Ne-

, derlandsche guldens gelijk ; 
maar dit was zonder twijfel 
eene som welke' onder hen 
alle moest, verdeeld worden. 
QüiNTitiANDs bekleedde den 
leerstoel der welsprekend
heid met algemeene toejui

ching. Hij nam tegelijker
tijd , en met denzelfden 
roem, de bediening yan ad-
vokaat waar, en deed zijnen 
naam in de pleitzaal weer
galmen. Nadat "hij deze bei
de posten 20 jaren bekleed 
had ,• verkreeg hij van kei
zer DOMITIANDS de vergun
ning , om dezelve nederte-
leggen. De vrije tijd, wel
ken QoiNXltlANtis zich door 
zijne afzondering verschafte, 
was geen tijd van kwijning 
en luiheid, maar van ijver 
en werkzaamheid. Hij begon 
met het zamenstellen eener 
leerhandeling over de oov 
zaken van het verval der 
welsprekendheid, waarvan 
men het verlies niet genoeg 
kan betreuren; dezelve is 
ons slech'ts door eenige plaat
sen en aanhalingen bekend. 
Eenigen tijd daarna, door 
de aanhoudende bede zijner 
vrienden gedrongen, begon 
hij zijn werk over de zede-
kundige instellingen uit 12 
boeken* zamengestetd. Hij 
had de drie eejsten derzel-
vën voltooid, toen keizer 
DOMIÏIANDS hem de zorg yan 
twee * jonge prinsen , zijne 
achter-neven, welke hij voor 
het rijk bestemde, toever
trouwde. Het vermaak, het
welk \hem de zamenstelling 

,"'(*) MARTIAUS doet hem in dit koppeldicht enkel als Romein voor
komen.* 

Ouinotiliatio vagm mojarator'juvent» 
. ~ CJorin romtnos, Ouinctiliano') log» -
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van dit boek Verschafte, 
werd door het verlies zijner 
beide zonen en zijner vrouw, 
gestoord, de dood van den 
oudsle der eerslgenoêmden 
trof hem bijzonder. » De 
vrHchtbaarlïëid zijner genie, 
zegt hij, had zich niet be
paald tot knoppen en bloe
men, reeds in- den ouder
dom van 10 jaren droeg hij 
vruchten," Het was voor
namelijk voor dezen dierba
ren zoon, het voorwerp van 
zijn welbehagen • en zijner 
zorgen, dat hij zijne aede-
kundige instellingen begon
nen had. Dit is de volle* 
digste redeneerkunde, welke 
de oudheid ons heeft nage
laten. Zijn plan is eenen 
volmaakten redenaar te vor
men. Hij neemt hem uit de. 
wieg op , en geleidt hem tot 
aan het graf. In het eerste 
koek" handelt, hij over*de 
^ M j waarop men de kinde
ren reeds in hunne prilste 

, jeugd moet opvoeden, en 
hevrijst» dat het minder uit 
"J"> eigen karakter , dan -wel 
°" 'de voorbeelden hunner 
onderwijzers en ouders is , 
"at de gebreken en de on
deugden ontstaan , die hen la» 
ter de geesel der maatschap-
Fj doen worden. » Mogt het -
°5n goden behagen, zeide 
"IJ» dat wij ons zelven de 
misdaden onzer kinderen niet 

(*) HoRAïnia had dit tafereel va 
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te Wijten hadden. Wij ver
troetelen hunne kindschheid 
door gevaarlijke teederheden. 
Deze verwijfde opvoeding 
verzwakt hunnen geest en 
hun ligchaam. Gewoon, het 
purper met voeten te tre
den, zoo zullen zij hunne 
wenschen bij het toenemen 
hunner jaren tot den hoog-

. sten graad uitstrekken. Wan
neer hen eenige al te vrije 
uitdrukkingen ontglippen , 
vermaken wij ons met de
zelve ; en datgene wat wij; 
in den mond der grootste 
losbollen niet zouden dulden, 
dulden wij in den mond on
zer kinderen, wij lagchen 
er om, wijstreelenhen. Van 
wien hebben zij deze vuile 
woorden gehoord? Helaas 1 
het zijn slechts de weerklan
ken van datgene, wat zij ons 
hebben hooren zeggen! Wij 
maken hen getuigen van onze * 
misdadige vrijheden: er is 
geen maaltijd, welke niet van 
onbetamelijke gezangen Weer
galmt, en waarop men voor 
hunne oogen geene zaken 
blootlegt, welke de kuisch-
heid .doen blozen. Zij ne
men er de gewoonte van 
aan, welke weldra bij hen 
eene tweede natuur wordt, 
en de ongelukkige kinderen 
zijn reeds bedorven , alvo
rens zij weten, waarin de 
bedorvenheid bestaat (*)."• 

de ontaarding der zeden, in zijne 
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In hetzelfde boek handelt 
hij over datgene wat de 
spraakkunst aangaat. Het 
tweede Verklaart, wat men 
in de school der welspre
kendheid, moet beoefenen, 
en verscheidene onderwer
pen, de welsprekendheid zel
ve betreffende. Men vindt 
in de vijf volgende boeken 
de voorschriften der vinding 
en der ordening. Een der 
bijzondere kenmerken der 
rhetorica van QUINTJLUNBS 
i s , dat dezelve met kunst 
en sierlijkheid geschreven is. 
Men ziet in dezelve eenen 
grooten rijkdom van denk
beelden, uitdrukkingen, beel
den, en vooral van vergelij
kingen » welke eene levendi
ge en versierde verbeel
dingskracht hem van pas le
verde. Men zou er echter 
meer naauwkeurig- en diep-
zinraigheid in verlangen. 
QoiNilMANUs spreekt, maar 
hij doordringt zijn onder
werp niet genoeg. Zijne in-
Stellingen bleven tot in! 1415 
onbekend. Zij werden door 
POGGIO in de abdij van Sint 
Galle gevonden, en niet in 

den winkel van eenen, Duit-
schen kruidenier, zoo als 
eenigen geschreven hebben: 
het is bij de monniken dat 
men bij d,e wedergeboorte 
der letteren, de oude wer
ken, welke eenige geleerden 
vedoren waanden, gevonden 
heeft; en het is aan hen 
dat men de bewaring der-
zelve zoo. wel als die der 
wetenschappen, in de tijden 
van barbaarsch- en onwe
tendheid te danken, heeft. 
Dit is de billijke roem , wel
ke hun door de wijsgeeren 
dezer eeuw, hunne verklaar
de Tijanden, toegezwaaid is. 
De abt GEDOTN heeft de 
instellingen in het Fransch 
vertaald, Parijs , 4 dl.n in 
12.iao, eene uitmuntende 
vertaling, maar door de 
spelling van den nieuwen 
uitgever ontsierd. Men heeft 
er in 1803 eéne nieuwe uit̂  
gave van geleverd, in 4dl.n 

in 12.mf>, en de gapiogen 
welke GEDOTN er in gelaten 
had, zijn door M. ADKÏ , 
volgens eene verhandeling in 
handschrift van Cr,. CAPFE-
RONIKR , aangevuld. Deze 

schoons ódej Delicta mojorum enz. "reeds vooruftgeschetst. De 
schending' van,het huwelijkabed, de verwijfde dansen, aan de jonge 
dochters geleerd, die dezelve niet verlieten, dan om zich »het nam 
met wellustigheden en den geest met zondige denkbeelden tevoeden : 
alles scheen reeds, in zijnen tijd zamentespannen, on» zeer spoearg 
de ontaarding van het menschèlijk geslache, daartestellen, eu eene 
nog goddeloozer nakomelingschap dan de zijne te heioven. 

Damnosa quid non immiouit dióa 1 
Mlas paren turn > pejor avia, tuliï-

Ifofl ntjtiuiores, mox daluro* 
Progeniein vitioïiorem. 
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vertaling is met den Latijn-. 
schen tekst, in 1.810, in 
6 dl.n, in8.v°, en in 1812, 

, 6 dl.», in 12.mo herdrukt. 
M,. C. V. OUIZIIXE heeft eene 
nieuwe vertaling der Mede-
kundige instellingen, in het 
licht gegeven, Parijs, 1829, 
in 8.vo; dezelve behoort tot 
de verzameling- der Latijn-
sche klassische schrijvers, 
van PANCKOUCKE. Door de 
geleerden worden twee te 
Rome in 1470 in het licht 
verschenen uitgaven* der in
stellingen , in fol., de eene 
door CosiAOTS, wejke de,' 
meest geachte is, en de an
dere door den bisschop van 
Ahrïa, zeer gezocht. Men 
moet deze welsprekende re
denaar , niet verwarren met 
öjmmtiANus j zijn' grootva
der, Het is- van dezen laat
je dat torj 145 Redevoerin
gen bezitten, UGOHNO DB 
'PARBU gaf de 136 eerste •, 
«i de I5.e eeuw, F"eneti'è, 
J481 en 1482, in fol. in 
«et licht. De 9 anderen 
werden in 1563 door PE-
TRDS AYRAULD , en vervol
gens door PETRUS PITHOÜ , 
ln 1580, in het licht gege-
^en. E r bestaan nog 19 
redevoeringen, onder den 
naam van QUIKTIMANÜS den 
"*enaar, gedrukt; . maar 
Jossius is van gevoelen dat 
dezelve noch van hem, noch 
'an zijnen grootvader zijn. 
% schrijft dezelve aan den 
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j ongen POSTHÜMIÜS toe, die, 
in Gallië, zegt men, den 
naam van CLESAR en AU
GUSTUS aannam, met Pos-
THOMIUS zijnen, vader, in het 
jaar 260 na J . C. Dezelve 
zijn door JoAMES NlCOXE, 
vader van den schrijver der' 
Essais- etc. (Zedektmdigè, 
proeven), in het Fransch. 
Vertaald. Men heeft de in
stellingen van den kleinzoon 
en de redevoeringen van 
den grootvader, in de uit
gave cum notis variorum, 
1665, 2 dl.n in 8.vo, en. 
in die van den geleerden en 
wijdloopigen commentator 
BUEMAN , 1724, 4 dl.» in 
4.*°, minder gezocht' dan 
de andere, vereenigd. 

QuiNTitius VARUS. — Zie 
VARUS. . , ' . ' • • : , •'• 

QUINTILIUS-VARÜS , gou
verneur van Syrië, zat voor 
in de vergadering, welke 
HERODES zamenriep, om zij
nen zoon ANTJPATER beschul
digd * van hem te hebben 
willen dooden , te vonnissen. 
Hij raadde aan-, hem gevan
gen te houden tot dat AU
GUSTUS er kennis van had; 
hij belette SABWUS , gouver
neur van Judea, zich van 
de schatten van HERODES 
meester te maken, en stilde 
door zijne wijsheid een oproer 
hetwelk de snoodheid van de
zen gouverneur verwekt had. 
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QÜINIIHUS (MARCUS AU-
BELICS CJUUDIUS) 3 een Ro-
meinsch keizer, in 230 ge
boren, onderscheidde zich 
in den oorlog tegen de Go-
then. Hij liet zich door de 
troepen, waarover hij bij 
Jlquilea het bevel voerde, 
als AUGUSTUS nitroèpen, -ten 
einde zijnen broeder CHAU-
Dius II optevolgen; maar 
deze, had voor zijn afster
ven zijnen veldheeren aan
bevolen, AÜKEIIANUS te ver
kiezen , als zijnde het ge
schiktste om de kroon te 
dragen. De lijfwachten des 
praetors, benevens het ande
re krijgsvolk, hetwelke Au-
BEMANUS , beroemd door des-
zelfs overwinningen, zeer 
beminde, volgden den raad 
van CLAUDIDS, en riepen 
hem uit .als, keizer. QÜIN-
l a ius zich . op het punt 
ziende van door zijne eige
ne soldaten verlaten te wor
den , en niejt tegen een zoo 
maglig tegenstrever kunnen
de worstelen, verliet zijne 
legerplaats, kwam \<& Aquü 
lea terug, alwaar hij zich 
na eene kortstondige rege
ring van zeventien dagen, 
in een bad de aderen liet 
openen. AUBEIIANDS liet 
aan zijnen mededinger al de 
eerbewijzen der vergoding, 
aan keizers voorbehouden , 
ofschoon dikwijls zonder hun
ne misdaden of gebreken in 
aanmerking te nemen, toe

komen. Men kent geene 
zilveren gekenkpenningen van 
QuiNXItlus. , Die in goud 
zijn zeer zeldzaam, maar 
men vindt er veel in metaal. 

* Quitmui (JOANUES-PAU-
IUS) , een beroemde advo-, 
caat,, den l.sten October, 
1632 te Home geboren. Hij 
beoefende de wijsbegeerte, 
de schoone letteren, het 
burgerlijke en het kanonie-
ke regt, en was met eene 
zoo vurige welsprekendheid 
begaafd, dat wanneer hij 
pleitte, de zaal der regl~ 
bank vol van de voornaam
ste personen was, welke er 
kwamen om hem te hooren. 
Daar hij meende dat Fene-
tië eene geschiktere plaats 
was, om er zijne redekun
dige talenten uit te oefenen, 
begaf 'hij zich derwaarts, 
verwierf een gunstig ont
haal in de pleitzaal, en ge
noot de algèmeene achting. 
Nadat hij voor familiezaken 
naar Home teruggeroepen 
was, werd hij tot algemeen 
bijzitter en geheim.secreta
ris van den prins JOANNES 
BAPXISXA LODEWIJK benoemd. 
Hij overleed in 1705, en heeft 
nagelaten: 1.° verscheiden 
boekdeelen over de regis-
geleerdheid; — 2.° JDis-
sertatione, of genees- ».«•• 
tuurkundige verhan deling 
over het overlijden eene)' 
dame, welke men door het 
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uitwerksel, van een vergift, 
meende gestorven te %ijn» 
Rome 1693 ; — 3° Orato
ria , em, 

QüINTINIE (JOANNES DB IA), 
een schrijver over de land-
bouwkunde werd te Chaba-
nais, in het gebied van Ari-
goulême in 1626 geboren. 
Na zijne wijsgeerige cursus 
volbragt te .hebben , nam 
hij eenige lessen in deregts-
geleerdheid , ' en kwam te 
Parijs, alwaar bij tot advo* 
bat werd benoemd. Ofschoon 
hij weinig tijd te zijner be
schikking had , vond hij nog-
thans vrije oogenblikken ge
noeg om aan de zucht, welke 
hij voor den landbouw koes
terde, te voldoen. Hij las 
CotUMEUA, VARRO, VIR-
Giuos en alle oude en he-
dendaagsche schrijvers, welke 
°'M deze stof gehandeld 
hebhen. Hij verrijkte zijne 
e"arenheid in de tuinkunde 
°Peenereis, welke hij door 
Itulië deed. Bij de terug
komst te Parijs legde LA 
QoiNlWlE zich geheel en al 
°P*den akkerbouw toe, en 
haakte een aantal belangrij-
^ en nuttige ontdekkingen. 
Men zegt in het algemeen 
d a t hij het eerst ontdekte 

*X, DEEX. E 

dat een verplante boom het 
voedsel slechtsdoor die wor
tels, trekt, welke hij sedert 
zijne verplanting geschoten 
heeft, én geenszins door de 
kleine wortels, welke men 
hem heeft laten houden, 
en welke men gewoonlijk de 
vezelachtige wortelen noemt; 
dat men aldus, wel verre 
van deze oude kleine, wor
tels My het overplanten te 

.behouden, zoo alsmen'voor-
heen zeer zorgvuldig deed, 
dezelven moet afkappen. In-
tusschen heeft RUIGER SCHA-
tfoi, het tegendeel willen 
bewijzen, en beweerd dat 
de vezelachtige wortels nood
zakelijk zijn. De snelle wijze, 
waarop wij de planten leven 
zien aannemen {*) zonder 
eenige van die kleine wor
tels , is ten voordeele der 
stelling .van IA QÜINTINIE. 
Hij is het ook, die de wijze , 
opgeeft, om de boomenwei 
te snoeijen ; ten einde zij op 
die plaatsen vruchten dragen , 
waar men wil dat zij .komen, 
en zelfs om dezelve gelijke
lijk aan alle takken te ver
spreiden. LA QOINTIÜÜE wendt 
vruchtelooze pogingen aan om 
het gevoelen te bestrijden, 
hetwelk invloed aan de maan 
toeschrijft, vroeger algemeen 

J*) Zelfs drooghouten zekeresoort van boomstompen, üooala den 
°»Jfboom, VnwuMus heeft gezegd, en wel naar waarheid: 

Ouia otiam candicilnis gectis. miraWle diotu! 
ï rudi tur i «eoo radix oleitgina ligno, 
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erkend, Jater als eene geheim
zinnige hoedanigheid verwor
pen., en tegenwoordig door 
de beroemdste schrijvers we
der aangenomen (*). Hij 
verklaart zich ook tegen den 
omloop van het sap in de 
planten, en dat, wat hij hier 
boven verhandelt, bewijst 
misschien dat hij een beter 
landbouwer, dan wel een 
geleerde natuurkundige was. 
LA QUINTINIE overleed in 1700 
te Pdrijs, LODEWIJK XIV 
had ten zijnen voordeele den 
post van algemeen-opziener 
der moes- en fruit-tuinen der 
koninklijke huizen, daarge-
steld. Men • heeft van hem 
een boek getiteld; Insiruc~ 
tions etc. (Onderrigtingen 
voor de f ruil- enmoesluineri,) 
Parijs, 1725, 2 d.1", in 
4 . t 0 ; en verscheidene Brie' 
ven over hetzelfde onder werp, 

QüIHTIN. — Zie XORGES. 

QóiirnNOs, kleermaker , 1 

hoofd der ketters, welke men 
Libertijnen noemde,bekleedt 

• eene plaats onder de dwee-
pérs en lasteraars der 16.« 
eeuw. Hij beweerde dat JE* 
sos CHRISTUS , Satan, en dat 
het geheele Evangelie valsch 
was, dat er in het heelal 
slechts een enkele Geest be
stond , welke God is, dat 
men de ondeugden niet moet 
straffen; dat men allerlei gods
diensten kan belijden ; ein
delijk, dat men, zonder te 
zondigen, zich door al zijne 
hartstoglen mag laten mede 
slepen. Deze goddelooze en 
opr.oerige muiteling werd in 
1530 te Doornik verbrand; 
maar de dood des meesters 
belette de leerlingen1 niet, 
zich in Frankrijk, Eölland 
en de naburige landen te ver
spreiden. 

ÖBINTÜS CtRTIOS RÓFUS, 
een Latijnsch geschiedschrij
ver, waarschijnlijk in de eer
ste eeuw der christelijke tijd-

— . 
f*)Menkanin de -Dief. encyclop. het art, tterrekunde raadplegen, 

" ^ " " f 6 invloed voor zoover het onderwerp medebrengt, erkend en 
verklaard wordt. De Heer LA&ANDE merkt aan, dat, indien de 
maan tweemaal daags den Oceaan kan doen op* en afloopen, zij 
oon nog wel andere uitwerkselen kan te weeg brengen.» Ik wenschte, 
voegt nij er bij dat de geneesheeren ten minste de ondervinding ten 
aezen aanzien raadpleegden en dat snij onderzochten of de verande
ringen en de verdubbelingen der ziekten niet eenige overeenkomst met 
ae standen der maan in betrekking met den evenaar, de syzygis en 
de apsiden hebben. Verscheiden bekwame geneesheeren hebben mij 
toegeschenen hier van overtuigd te zijn, en het was om hen aan te 
sporen zich hiermede bezig te houden, dat ik gedurende eenige ja
ren in de Gaxelte de medicme, de bijzonderheden der sterre- kundi-
tFfj.omslandlg«eden, welke men in aanmerking behoort te nemen, 
,rh*«T- Sedee,Ld/' Mrêgéd'astronomie, Paryt 1774. DERHAM be-
schrijft ,„ sj„ne Theologie etc (eter rekundige godgeleerdheid), bldz. W, 
dien invloed op eene nog meer stellige wijze. 
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rekening, was, volgens som
migen, de zoon van eenen 
zwaardvechter, ten minste 
zijne geboorte .was zoo wei
nig Beroemd , dat TACITÜS , 
uit achting voor een zeer be*-
roemd man, er niet over 
heeft willen spreken. Hij 
ferbond zich reeds in zijne 
jeugd aan den quéstor van 
Afrika, maakte zich bescher
mers , en na verschillende 
waardigheden bekleed te .heb
ben, verkreeg hij het land voóg-
dijschap van Afrika* Toen 
TIBERIÜS hem hiermede be
gunstigde, wilde hij op eern-* 
ge wijze de duisterheid zij
ner geboorte bedekken, door 
te zeggen, dat het scheen 
dat hij zich zelven gevormd 
had. 'CÜRTIÜS RUFTJS videtur 
mihi ex se natus. TACITÜS 
en PIINIUS de'jonge verha
len, dat zijne verheffing hem 
door een spooksel, hetwelk 
hem te Adrameta onder de 
gedaante eener vrouw versche
nen was, werd voorzegd. 
Het denkbeeld, hetwelk. de 
eerste dezer schrijvers van 
Z1jn karakter geeft , is niets 
m"ider dan vleijend. Qvm-
TDS CÜRTJCS heeft zich door 
Z1jne Geschiedenis van ALEX" 
^OJER deiigfoóte ,'onsterfe-
'9^ 'gemaakt even gelijk dit 
werk zulks dezen held heeft 
gedaan, Hetzelve bestond uit 
tien boeken, waarvan de beide 
eer«te , het einde van het 

. E 
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vijfde en het begin van het 
zesde niet tot ons gekomen 
zijn, Zijn stijl is edel, sierlijk, 
zuiver, maar al terbIoemrijk. 
Zijne denkbeelden zijn schit
terend , geestig en berede
neerd. De naam van AlEX-. 
ANDER schrikte hem niet 
af: hij zegt het goede en het 
kwade van dezen held, even 
gelijk hij' zulks van een ge
woon menseh zou hebben 
kunnen zeggen. Hij is min
der getrouw in de gesprek
ken , welke hij" dezen over
winnaar in den mond legt •', 
en in de personen, welke 
hij doet handelen. De mees
ten zijn al te lang, en de 
schoone geest schijnt in de
zelve meer door da,ri de waar
lijk welsprekende man. Men. 
verwijt hem nog de tijdreke
ningen dèdagteekeningenzeer 
verwaarloosd en wezenlijke 
fouten .in de aardrijkskunde 

I gemaakt te hebben. De beste 
uitgaven, zijn die van pater 
MATXHÉDS RADERÜS, Keulen, 
1628, in fol, van CEIXARIOS 
Zeipzig, 1721, van ELZE
VIER, 1633, in 12.mo. v a n 
pater IE TBCWER , ad usum 
Delphini, Parijs, 1677 ; in 
4.to De liefhebbers zoeken 
ook die *van Venetië, 1470 
in fol. Voegen wij hier nog 
bij de uitgaven van Helm-
stadt, 1795 —'1802, B dl.» 
in 8.v° door D. J . F. CANZE , 
van Zeipaig, 1818, gr, in 

e 2 
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8.vo door J . C. COKJER. De 
door VAÜISELAS geleverde ver
taling in het Fransch, 2 dl.» 
in 12.° wordt op prijs ge* 
steld, en verdient zulks ook. 
(Zie FAVRE , CUÜDIDS en 
FREINSHEMIDS), 

QÜINTÜS CAIABKR 
CJXABER, 

Zie 

* QÜINZANO (JOANNESFRAN-
CISCDS CONTI, bekend onder 
den naam van), in het La
tijn QÜINHAKÜS STOA, een 
nieuwere Latijnsch dichter, 
in 1484 in het dorp Quin-

*zano in Italië geboren, be-
• oefende te Brescia de rede-

neerkunde, hij leerde aldaar 
ook de Grieksche taal, de wijs
begeerte, de wis-en zelfs de 
sterrekunde, die toenmaals 
teel beoefenaars vond. Reeds 
in zijnejeugd legde hij eene zoo 
bewonderenswaardige gemak-» 
kelijkheid in het maken van 
Latijnsche verzen aan den dag, \ 
dat zijne medeleerlingen hem 

• STOA noemden, naar het 
Grieksche woord hetwelk 
voorhof der mutsen betee» 
kent, en zijne gestrengheid 
in het verbeteren hunner 
dichtkundige zamenstellingen, 
welke- aan dien. QtJiNTlHA-
KDS herinnerde, van wien 

'MAB.TIAI.BS spreekt, deed hem 
ook den naam van QUINTIA-
HÜS verwerven; het is onder' 
dezen dubbelen naam van* 
PÜINHANUS STOA , dat hij in 

de schojen en onder de ge
leerden bekend was. Hij vol» 
bragt vervolgens eenen regts» 
geleerden cursus te Padiia, 
en legde zich daarna geheel 
en' al op de Latijnsche dicht* 
kundetoe. Nadathij inFrank-
rijk was gekomen, werd hij 
door den kardinaal AMBOISE 
aan LoDEWlJK XII voorge-» 
steld ? die hem tot leermees
ter van! den jongen hertog 
van AngouUmey later FRAN-
CISCDS I. verkoos, en aan 

,;wien QÜINZANO zijnen smaak 
voor de letteren inboezemde. 
Nadat'hij tot hoogleeraar in 
de schoone let'teren aan de 
hoogeschool van Parijs was 
benoemd ,, werd hij tot ree-' 
tor en principaal dérzelve be
vorderd. QÜINZANO maakte 
acht hónderd en zelfs dui
zend latijnsche verzen op eenen 
dag voor de vuist weg. JLo-
DEWIJK XII nam hem met 
zich toen deze vorst zich 
naar Itali'è begaf, om het 
Minaleesche te veroveren , en 
naauvrelijks had hij zich van 
de hoofdstad meester gemaakt, 
of hjj plaatste openlijk, met 
zijne eigene hand, de dicht
kundige kroon op het hoofd 
van QÜINZANO. Nadat hij tij
dens de krooning van LoDÉ-
WIJK XII , eenige verzen tot 
lof van zijnen weldoener voor 
de vuist had opgezegd, bood 
QÜINZANO dezen vorst de ge
schiedenis van zijn léven 
en aijne heldendaden aan. 

http://'Mab.tiai.bs
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.Door den senaat van Milane 
tot den leerstoel der schoone 
letteren van. de hooge school 
van Pavia benoemd, gaf hij 
aldaar zijne Mpographies in 
het Jicht, welke hij in den 
ouderdom van 20 jaren 
had zameogesteld. Bij den af» 
togt derFranschen, in 1513, 
kwam hij te Parijs terug, 
alwaar hij verscheidene wer
ken liet drukken., QÜÏNZANO 
teerde in 1515, na de over
winning van Marignan, naar 
Pavia terug, alwaar hij den 
post van .hoogleeraar weder 
opvatte. In 1522, verkreeg 
hij den titel van burger van 
Brescia, Hij begaf zich ver
volgens naar Fenetië, alwaar 
de senaat hem den titel van 
ridder verleende, en hem tot 
president van de hoogeschool 
van Padua wilde benoemen, 
welken post QÜÏNZANO van 
de hand wees. Hij begaf zich 
naar Villa Chiara, en ver
volgens naar Quin&ano, zijneT 
geboorteplaats, alwaar hij den 
7 October 1557, in den 'ou
derdom van 73 jaren over
leed. Men rigtte te zijner eer 
l n de parochie-kerk zijner 
geboorteplaats, een heerlijk 
Praalgraf op. Zijne overblijf
selen werden in 11580 naar 
".et koor der groote kerk 
della. Pieve overgebragt-, al
daar men mede te zijner-eer 
eene prachtige grafplaats aan
legde , versierd met de por

tretten van LODEWÓE XII, 
van FRANCISCOS 1, van Jo-
ANNES en DómïtANUs'CONTI > 
de bloedverwanten van QÜÏN
ZANO. QÜÏNZANO was te gelij
kertijd een taalkundige, een 
redenaar en geschiedschrijver, 
een wijsgeer en dichter en de 
schoonste geesten van zijnen 
tijd waaronder wij PJDANERIDS, 
tellen, hebben hem in hunne 
geschriften lof toegezwaaid. 
Zijne Levensbeschrijving is 
te Brescia in het licht gege-

. ven, 1664, door paterLEO-
NARDO G OZZANO , en door Nra-
BER >pnder den titel van 'Mé
moires of Geschiedkundige 
en crilische gedenkschriften 
overhel leven en de geschrif
ten van JOANNES FRA.N'T 
CJSCVS^ QÜÏNZANO STOA, 
enz. Brescia, 1777. Men 
bewaart nog tel Bresciq in 
de bibliotheek van wijlen den 
graaf JOANNES MARU MAZZO-
CHEUI, het diploma, hetwelk 
LODEWIJK XII aan QÜÏNZANO 
bij deszelfs dichtkundige kroo
ning gaf. Hij- heeft een aan- ( 
tal werken geschreven en in 
het licht gegeven, waarvan 
wij.er eenige zullen vermel
den. I.6 Grif pi decetn de 
omnibus nutneris ad intita-
tionem Ludicri Jusoniani, 
Milane, 1592; — 2.<> £u-
cernoe XX in totidem libr< 
noctium atticarum, Aulu" 
Gellii t ibid. 1731; Fenetië, 
1542; — 3.° Odoe tres ad 

e 3 • . ' • 
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cardinulem de Moano' (D' 
AMBOISE, aartsbisschop van 
Mouane), Parijs, 1 504 ; 

...— 4,to fita divi Quinti-
ani Avernorum episcopi, 
Feneiie, 1519; — 5.° 
Disticha in omnes fabulas 
Ovidii Metathorpkosean et 
elegia, Pavm, 1506, Pa
rijs, 1514, Ba&el, 1544; 
Brescia, 1563 j r - 6.° 
Paraclesis: ad ZuDoriCüM 
XII elegia , 1 5 1 2 , — 7.<> 
Apologia pro poslis; —• 
8.° Cleopolis: de laudïbus 
celeberrimce Parisiorum ur-
bis; sylva et bacchantium 
elelodid- post interfeclum 
Orphea, Parijs, 1514; 
—•* 9.° De figuris poeticis' 
libri duo, Renette, 1567 ; 
—• 10.° De muiierum dig-
nitate, Milane, 1517; — 
11,° Christianorum meta-
morphoseorii lib 8 , Pavia 
1511 ; — 12.o Citationes 
omnium poeiarum, cum ad-
notamentis etscholiis, Mi
lane, 1538; — 13.o nta 
Ludovici XII, Galliarum 
regis, enz. enz. Tooneel-
stukken , l'.o Fartivorum , 
2.o Lesbia; 3.° Ceranni; 
4.° Sorores; 5.° Conso-

• brini. Hij verloor deze 
vier laatste stukken bij de 
verovering van Pavia, door 
de Spanjaarden. J)e ge
neesheer JoANNES PüANERIDS, 
die zijn vriend was, gaf nog 
na den dood van QÜINZANO 
verscheidene werken van de- | 

J I. 

zen schrijver in hét licht. 

QÜIQOEJUN DE BEAITJE0 (PE
TRUS DE), werd in 1526 uit 
een oud huis van séries in 
Provence geboren. Ha de 
rede- en dichtkunde te Par 
rys geleerd te hebben, 
maakte hij eene reis doof 
Italië, alwaar hij , zich op 
de toonkunst toelegde. Bij 
zijne terugkomst te Parijs, , 
beoefende hij de wiskunde, 
de natuurlijke historie, de 
kruidkunde, en de schoone' 
letteren. Zijne geboorte, 
door den roem , welken hij 
door zijne talenten verwor
ven had, onderschraagd, 
Verwierf hem het bisdom van . 
Sene%, inden ouderdom van . 
18 jaren. Hij had er niet 
lang genot van, daar hij in 
1550. te Parijs, in den ou
derdom van 24 jaren over
leed. QUIQÜERAN was de eerste 
bisschop", na het concordaat 
van LÉO X en FRANCISCUS I 
benoemd. Men heeft van hem; 
1.° eene Lofrede van Pro- " 
vence in Latijnsche verzen, 
onder dezen titel. De lau
dibus Provinciae, Er bestaat 
eene Eransche vertaling van, 
in 8.^° door PETRUS DE Vim 
DE CLARET, aartsdiaken van 
Jrles. — 2.« Een Latijnsch 
Bichtstnk over den togtvan . 
HABTIÜBAL in Gallië. I" 
deze beide werken schitte
ren gelukkige denkbeelden 
en vernuft door; maar men 
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ïiet dat zijne genie nog niet 
tot rijpheid was gekomen. 
Dezelve zijn te Parijs in 
1551,in fol. gezamenlijk uit
gegeven, 

QüIQDERAN DE B E A Ï J J E U 

(PAÜMJS ANTONIUS DE) , een 
beroemde zeevaarder uit de
zelfde familie van den voor
gaande, ridder van Malta, 
vocht dikwijls met voordeel 
tegen de Turken. Maar in 
de maand Januarij 1660, 
werd hij door eenen storm 
genoodzaakt in eene zeer 
slechte haven van den Ar~ 
chipel binnen te loopen; 
hij werd erdoor 30 galeijen 
van Hkodes omsingeld , over 
welke dé kapitein pachaMA-
ZAMAMET in persoon het be
vel voerde. Hij weerstond 
gedurende eenen geheelen 
dag het vuur, en 'bezweek! 
er_ niet onder alvoreris hij 
zÜ«e krijgsbehoeften uitge
put en drie vierde «zijher* 
manschappen verloren had. 
Hij was in kluisters geklon
ken > toen een tweede storm , 
veel heviger dan de eerste, 
de ' zegepralende vloot, in, 
Zu'k een gevaar bragt, dat 
MAZAMAMEX zich genoodzaakt 
?aS de hulp van den ridder 
l n te roepen. QUIQÜERAN 
redde hem door de bekwaam
heid zijner wending. De ka
pitein , van erkentenis voor 
«eze dienst doordrongep, 
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wilde hem ook op zijne beurt 
redden. Om des te gemakke
lijker te slagen , stak hij hem 
onder de geringste slaven. • 
Maar de groot-vizier die hem 
«aan het portret, hetwelk men 
van hem vervaardigd had, 
herkende, liet hem naar het 
kasteel der Zeven Torens 
brengen, zonder hoop van 
rantsoen noch uitwisseling. 

[' XODEWOK XIV, eischte hem 
vruchteloos terug, en de Ve-
netianen konden hem in het 
verdrag van Candia niet doen 
begrijpen. Hij werd door de 
onverschrokkenheid en den 
schranderen ijver van zijnen 
neef JACOBÜS DE QÜIQOEBAN 
verlost, en overleed als be
velhebber van Bordeaux. — 
Zijn andere neef, HONORÉDE 
QÜIQÜRAN DE BEAÜJEÜ , broe
der van JACOBÜS , werd in 
1655, te dries geboren, 
begaf zich in de congregatie 
van het oratorium, werd , na 
de intrekking van het edikt 
van JVantes, naar de missiën 
van Poitou en 'van het land 
van Awnis gezonden, en in 
1705 tot bisschop van Or-
leans en kort daarna van 
Castres benoemd. Nadat Lo-
DEWIJK XIV r ten tijde der 
algemeene vergadering der 
geestelijkheid, in 1715 over
leden was, werd de bisschop 
van Castres verkozen, om 
te SaintDénis , de Lijkrede, 
van dezen vorst uit te spre-

e 4 



472 Q ü l . 
ken: hij kweet zich met roem 
van die taak. Deze prelaat 
overleed te Arhs, werwaarts 

' hij zich begeren had, om zij* 
, ne familie te bezoeken, in 

1736, in den ouderdom van 
SI jaren, Men heeft een deel 
in 4«t0 der Mandementen , 
Brieven en Herderlijke On-
derrigtingen , welke hij over 
de oprigting Tan zijn semi
narie, over de aanstekende 
zjekte van Provence en van 
Languedoo, over den brand • 
van Castres, en overee'nige 
onderwerpen, welke zijne ge
hechtheid aan de nieuwe leer
lingen van den heiligen Au-
GÜSTINDS verraden, COIBERÏ 
en SOANEN vonden in hem 
een getrouwen vriend. 

QüIRIBFAMS (CtAÜDIUS), OUd-
rèdenaar , te Arles geboren , 
legde zich met zooveel ijver op 
de beoefening der schoone 
letteren toe, dat het niet 
lang duurde of hij bevond 
zich in staat dezelve aan 
anderen te onderwijzen, en 
in die betrekking eenen groo-
ten roem te verwerven. Men 
beweert dat hij dezelve het 
eerst te Marseille uitoefen
de, en dat hij, in de eerste 
eeuw der Kerk een dier ver
maarde redenaars was, die 
er toe bijdroegen, om de scho
len, dier tstad zoo beroemd te 
wiaken. Maar, volgens den 
heiligen HIERONÏMÜS , verliet 
hij Gallië, en begaf zich 

naar Rome, alwaar hij open
lijk de redekunde met groo-
ten roem onderwees. 

QüIRINXof QüBRIM (AN-
GELO MARIA), een Veneti-
aansch edelman, kardinaal 
en letterkundige, in 1680 
geboren-, bezat eenen leven-
digen geest, en begaf zich 
reeds vroegtijdig in de orde 
van den heiligen BENBDIO 
TUS. Hij legde den l,e Janu-
arij 1698, in de abdij der 
benedictijnen van FlorenM 
zijne geloften af, en wijdde 
zich met eenen onvermoei-
den ijver aan de beoefe
ning der wetenschappen tóe. 
Hij werd ook belast aan de 
nieuwelingen zijner orde god
geleerde lessen te geven, en 
de Hebreeüwsche taal te on
derwijzen. Intusschen wef* 
den in 1709 zijne studiën 
eenigen tijd door een lastig 
denkbeeld belemmerd; hij 

'verbeeldde zich dat hij den 
steen had. Hij Werd intus
schen door eene gestrenge 
leefwijze van dien waan be
vrijd , welke , terwijl zij zijne 
inbeelding genas, zijne krach
ten uitermate ondermijnde; 
om dezelve te herstellen, 
koos hij de partij om te 
reizen en de geleerden .te be
zoeken. Hij bezocht Duitsch' 
land, Holland, Engeland 
en Frankrijk, en maakte 
met verscheidene voorname 
mannen kennis. Bij zijne 
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terugkomst te Rome, werd 
hij in 1723 tot aartsbisschop 
van Vorfu benoemd, en 
verwierf door een" waarlijk 
bisschoppelijk gedrag niet 
alleen den eerbied en de 
achting zijner kudde, maar 
ook nog die der schismatieke 
Grieken. Nadat hij in 1727 
toet den kardinaalshoed ver
eerd was .geworden, herstel
de hij met pracht, de kerk 
van den heiligen MARCDS , 
onder welken titel hij be
noemd was. De hoofdkerk 
tan Brescia, van welke hij 
in 1726 tot bisschop werd 
aangesteld , is door zijne zor
gen eene der prachtigste 
kerken van geheel Italië ge
worden. Geheel Europa. 
Weet hoeveel hij tot de daar-
stelling der Catholjjke kerk 
van Berlijn heeft bijgedra* 
gen. Hij vermeerderde de 
bibliotheek van het valicaan 
door er de zijne aan te 
schenken, welke uitgelezen 
eö zoo talrijk was, dat men , 
°n\ dezelve te plaatsen , eenë 
nieuwe zaal moest aanlejggen. 
"ij kocht een aantal boeken , 
welke hij insgelijks aan de 
stad Brescia gaf, om er 
eene openbare bibliotheek 
Tan te maken, voor welker 
onderhoud hij voldoende fond
sen daarstelde. Men zal zich 
waarschijnlijk over al zijne 
""lddadigheden verwonde-
r e " ; maar hij had groote 
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inkomsten en wéinig behoef
ten. Deze beroemde. pre
laat overleed plotseling in 
1755 aan eene beroerte, in 
den ouderdom van 75 jaren , 
te Brescia. LÊBEAÜ. sprak 
in 1756 zijne Lofrede ui t , 
in de academie van opschrif
ten en schoone letteren , 
waarvan de kardinaal cor
respondent was. Zijne Voor
naamste werken zijn:' l«o 
Primordia Cotcyrce, ex 
anliquissimis monumeniis 
UHstrata; een werk , Vol 
geleerdheid en kritiek, waar
van de beste uitgave die van 
Brescia 1738, in 4.*» was: 
— 2.° eene Uitgave der 
werken van eeriige heilige 
bisschoppen van' Brescia, 
welke hij in 1738, in fol. 
in het licht gaf, onder de
zen titel: Feterum Brixioe 
episcoporum, Sancii Phi-
lastrii et Sancti Gaudentii 
opera: nee non beati Ram-
perti et venerahilis Alder 
mani opuscula , enz. — 3.° 
Specimen varice litteraturoe 
quee in urbe Brixia ejus-

• que ditione paulo post ty-
pographioe ïncunabüla Jlo-
rebat, enz., 1739, in 4.*° 
— 4.° het Ferhaal zijner 
reizen: dezelve bevat fraaije 
en belangrijke bijzonderhe
den ; — 5.° eene Uitgave 
der boeken van de godde
lijke dienst, ten gebruike der 
Grieksche kerk ;.«-: 6.» eene 

e 5 * 
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van de Enchiridion Graeco-
rum, — 7.o Gesta et episto-
loeFrancisci Barbari; — 8.° 
eene Verzameling zijner Brie
ven in tien boeken ; — 9,° 
Levensbeschrijving van Paus 
PAÜLÜSIÏ, tegen PLATINÜS, 
Rome, 1740, in 4 > ; — 10.° 
eene Uitgave der brieven 
van den kardinaal Polüs,— 
11.° vier Herderlijke onder' 
rigtingen; — l2,o eene Be
knopte beschrijving van zijn 
leven tot aan het jaar 1740; 
Brescia, 1749, in 8.?° als 
bibliothecaris van het vati-
caan, bezorgde hij de nieu
we uitgave der werken van 
d.en heiligen EPHREM, 1742, 
6 dl.nin fol, in het Grieksch, 
Syrischen Latijn, —13.° eene 
Bedevoering: De vwsaicat 
historios prcestantia, vol 
juiste denkbeelden, en zeer, 
geschikt om het verhaal van 
MOZES op prijs te stellen. 

QÜIRINÜS (heilige) bisschop 
van Sciscia, eene stad van 
Pannonië, thans Sisseg, on
derging te Sabaria, den 4 
junij 303 of 304 voor het 
geloof, den marteldood. De 
heilige HIERONTMUS en FOR-
TÜNATDS spreken met groo-
ten lof over hem. PRÜDEN-
ÏIÜS heeft de geloofwaardige 
Handelingen van zijnen mar
teldood in het licht gegeven. 

QüIRINÜS (PuBlIOS-SuI.PI-
Tlüsj, een Romeinsch con

sul, te Lanuvium geboren, 
bewees onder het bestuur 
van keizer AUGUSTUS aan zijn 
vaderland groote diensten. 
Na zijn consulaatschap voer
de hij het bevel over een 
leger in Cüicië , alwaar hij 
de Hemoniaden onderwierp, 
en door zijne overwinningen 
op dit volk, viel hem de eer 
van den zegetogt te beurt. 
AÜGOSTÜS zond QÜIRINPS om 
in Syrië als landvoogd het 
bestuur waartenemen, bijna 
tien jaren . na de geboorte 
van J . C. j hetgeen eene 
moeijelijlcheid in de plaats 
van den heiligen LUCAS op
levert, waarin gezegd wordt 
dat het onder QÜIRINÜS of 
CTRINÜS was, dat de volks
telling plaats had, welke de 
heilige Maagd en JOZEF nood
zaakte naar Bethleëm te gaan 
en er zich te'laten inschrij
ven, Het is intusschen zeker 
dat, QÜIRINÜS eerst tien ja
ren na de geboorte van J. C.: 
die tijdens deze telling op 
de wereld kwam, tot het 
stadhouderschap van Syrië 
werd benoemd. Zoodat eeni* 
ge schriftverklaarders deze 
tekst van den heiligen LUCAS 
jffcec descriptie prima facta 
eet a proeside Syrice Cyrino 
aldus vertolken : » Deze tel
ling is de eerste, en had 
voor die van QÜIRINÜS plaats." 
Anderen beweren dat deze 
telling, welke tijdens de ge
boorte van J. C. en vóór de 

http://PuBlIOS-SuI.PI
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komst van QDIRINUS in Syrië 
begonnen was, door dezen 
landvoogd, wiens naam zij 
droeg, voortgezet en voltooid 
werd, anderen eindelijk voor
onderstellen dat QUIRINÜS deze 
telling, krachtens eenen bij
zonderen last, alvorens hij 
landvoogd van Syrië was, be
werkstelligde, QDIRINOS

 wer<* 
vervolgens gouverneur van 
tos, kleinzoon-van AUGDS-
ïus. Hij huwde met JSMÏMA 
LBPJDA , achter- klein- doch
ter van Srrju en POMPÉUS ; 
maar hij verstiet haar in het 
vervolg en liet haar op eene 
schandelijke wijze uit Bonte 
verbannen. Hij overleed in 
het jaar 22 na J, C. 

, * QUIROGA (JOZEF)-, een 
jesuit en spaansch missio
naris, den 14, Maart 1707 
te Lugo in Galicie uit 
eene beroemde familie dier 
provincie geboren, begaf 
z'ch in den ouderdom van 
J5 ja.ren in de maatschap
pij van Jfisus. Hij had 
de wiskunde met voordeel 
doelend, was zelfs in de 
^eekschool voor de zeevaart-
^unde toegelaten, en had-
verscheidene zee-reizen mede 
gemaakt. Hij vraagde zijne 
bersten de vergunning om 
n,aar Amerika te gaan, ten 
einde er het Evangelie te 
^kondigen. Tegelijkertijd 
bekwam hij van den koning 
Van Spanje den last, het 
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land, Magellanicagenaamd, 
aan de uiterste grenzen van 
Zuid' Jlmerika te gaan be
zoeken, zich van de voort
brengselen , welke dit land 
kon opleveren te verzekeren , ' 
en geschikte punten ter aan- J 
legging van havens en reeden , 
voor de koopvaardijschepen 
op te sporeD. De uitslag 
dezer zending was niet zoo 
gewigtig als men van den 
ijver van pater QDIROGA met I 
grond had kunnen verwach- I 
ten. In Europa terug ge- 1 

, keerd, begaf hij zich naar t 
Rome, om er den staat der 
zendingen in Paraguay bloot' 
te leggen. Bij de vernieti- j 
ging zijner orde, vestigde ' 
hij zich te Bologna, alwaar - Ji 
hij met déberoemdste wiskun- j 
digen in betrekking kwam, [ 
zooals CANTERZOM, PALCA- I 
Ni, enz. Hij gaf er een ' 
werk in,het Italiaansch in 
het licht, getiteld: Tratado \ 
del arle verdadero de nave* J 
garpor circuloparalelo a la 
equinoaial, Bologna, .1784, 
hetwelk veel bijval vond. Hij 
heeft daarenboven verschei
dene handschriften nagela
ten, welke in de hoogeschool 
van Bologna {la specola) 
bestonden, en welke over 
de wijze handelen, om de ' 
lucht in een schip te ver
nieuwen en te zuiveren, over 
dé kunst om bruggen en 
schepen over.de snelloopend- * 
ste rivieren te leggen ; eene 

http://over.de
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verhandeling over de ver-
• schillende luchtstreken, over 

het vervaardigen van kunst» 
vogels, enz. Pater QUIR'OGA 
wilde al deze werken la
ten drukken, toen de dood 
hem den 23 october 1784, 
in den ouderdom van 77 
jaren te Bologna kwam ver
rassen. Hij was lid van ver
schillende geleerde genoot
schappen van Spanje en Ita
lië. Het Dagblad zijner 
réis, volgens zijne waarne
mingen en die zijner reisge
zellen , door pater LOCANO 
zamengesteld, is inde Bewijs
stukken der geschiedenis 
van Paraguay, door pater 
DB CHARIEVOIX gedrukt! 

QOIKOS (PEDKO FEMANDEZ 
» B ) , een beroemde Spaansche 
zeevaarder, werd in 1562 
te -Bilbao geboren. Hij had 
verscheidene reizen naar 
Amerika gedaan, in de hoeda
nigheid van stuurman. Toen 
PHIUPPÜS III. hem in 1604 
belastte, om in de Stille 
Zuid-zée op ontdekkingen 
'uittegaan. QDIROS verliet in 
December 1605 Lima, ging 
tot op 20 graden breedte en 
240 lengte voort, en ont
dekte de Zuidpoollanden 
van den heiligen Geest, en 
de Maatschappij eilanden. 
Hij beschreef deze JSeis, 
welke in het Spaansch ge
drukt werd, en later in de 
verzameljng der reistogten 

werd opgeflomen. De zelve 
was den beroemden COOK van 
groot nut; en hij brengt in 
zijne Beize rondom de we
reld, aan QÜIROS daarvoor 
zijne hulde toe. De Spaan-

[ sche zeevaarder verkreeg van 
. PHIHPPUS III eene jaarwed
de , en overleed in 1630 te 
Lima. De Memorie, welke 
QDIROS aan PHIUPPUS III 
zond, om hem hulpmidde
len te vragen, ten einde zijne 
ontdekkingen voort te zetten, 
werd in 1610 te Sevilla 
gedrukt, in het Latijn ver
taald , Amsterdam, 1613, 
in het Fransch, Parijs1617, 
in het Engelsch, Londen, 
1625 , in de verzameling der 
Reistogten van PÜRCHAS, 

QüIROS (AüGüSTINüS DE) » 
een Spaansche jesuit, te An-
dujar geboren , werd tot dé 
eerste waardigheden zijner 
provincie verheven, eri ver
volgens naar Mexiko gezon
den, alwaar hij den 13 Decem
ber 1622, in den ouderdom 

• van 56 jaren overleed. Men 
heeft van hem Commentarien 
over den Lofzang van MOZES, 
overlsAiAS, NAHÜM, MAI-A-
CHÏAS ; over den brief aan 
de Colossers, over dien van 
den heiligen JACOBÜS, enz. 

QDISÏORP • (JOANÜES) , een 
lulhersche godgeleerde, i" 
1584 te Bostook geboren, 
was hoogleeraar in de god-



Q U I. — Q ü 0 . 477 

geleerdheid dier stad. Hij ver
kreeg vervolgens het opper-
toezigt over de kerken van 
zijn genootschap. Hij stond 
GHOTJDS in deszelfs laatste 
oogenblikken bij. Hij heeft 
verscheidene werken geschre
ven, te weten l.o jtrticuli 
formulce concordice,illustra~ 
ii; — 2,o Manuductio ad 
studium theologicum / ~ 3.° 
Latijnschë Janteekenpigen op 
alle boeken des bijbels; — 4.° 
Commentaïiën op de brieven 
van den heiligen PAURUS , — 
5.° Leerreden, — 6.° F~er» 
handelingen. Hij overleed 
in 1648. —. QUISÏORP (Jo-
ANNES), zoon van den voor
gaande, werd in 1624 ge
boren , en volgde dezelfde 
loopbaan van zijnen vader. 
Hij volbragt zijne studiën te 
Grei/swald en bezocht de 
hoogescholen van Koppenha-
i^ en Leyden, ten einde 
deraelver ,hoogleeraars tehoo-
ren- Te Mostook teruggeko^ 
men, verkreeg hij er eenen 
jeerstoel voor de godgeleerd
heid en te gelijkertijd eenen 
predikants-post. Men hóeft 
T?n hem; 1 .o Catechesis an-
hpapistica. Hij randt in dit 
sjok den. Paus en de Catho-
•4)ke Kerk aan. U, 2.o Pia 
wtiderta.— 3.o fiepetiiiones 
wcalogi antipapisticce. *— 
*«° Een Hoogduitsche Brief, 

aan koningin CHRISTINA van 
Zibeden, zonder onderteeke-
ning. — 5.o De< schat in 
het veld. — 6.° Dispuiati-
ones theologioce. In zijne 
geschriften , en vooral in die 
tegen den Paus, is de gal 
met de geleerdheid vermengd. 
Hij overleed in 1669. 

QöISTORP (JoANNES NlCO-
LAAS), een Luthersch god
geleerde, in 1651 , te JRÓS* 
toch geboren,wasleeraardier 
stad , en overleed er den 9 
Augustus" 1715. Hij heeft 
Verklaringen op den heili
gen JOANNES en verscheidene 
geschriften 'over geschilpun
ten en godgeleerdheid nage
laten. 

QCOD-VULT-DEUS {Haili" 
ge), was bisschop van Car~ 
jhago, ten tijde dat deze 
stad door GENSERIC , kojning 
der Wandalen , in het jaar 
439 werd ingenomen, Deze 
barbaren plaatsten hem en 
de meeste zijner geestelijken 
in oude vaartuigen, welke 
van alle kanten lek en zon
der eenigen voorraad waren. 
God was hun stuurman , en 
liet hen'gelukkiglijk te Na
pels aanlanden, alwaar zij 
als edelmoedige belijders van 
JESUS CHRISTUS ontvangen 
werden. — Zie DEO-GRATIAS. 
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ABACHE (SIEPHAN0S), 
leeraar der Sorbonne, van de 
orde der Augustijnen, werd 
te f^oves, in het diocees van 
C/iartres, in 1565 geboren. 
Hij bragt te Bourges, de 
hervorming van de religieu-
sen zijner orde, en de-op-
rigting van de congregatie 
van den heiligen WttHEMlus 
in 1594 tot stand. Deze god
vruchtige hervormer eindigde 
in 1616 zijn leven te Jngers, 
in den ouderdom van 60 jaren. 

RABATT-MAOH (MAGNENÏIÜS), 
in hetLatijn HRABANÜS MAG-
KEKXIÜS , werd in 788, te 
Fulda geboren , uit den bes
ten adel des lands. Zijne 
ouders boden hem in den ou-
derd'om van JO jaren, aan 
het klooster Van Fulda aan, 
waarin hij in de deugd en de 
letteren onderwezen werd» 
Men zond hem vervolgens naar 
Tours, om er oncler den 
beroemden Aicvm te, stude
ren. In Fulda teruggekeerd , 
werd hij er in 822 tot abt 
verkozen, en verzoende Lo-
DEWUK den Zachtmoedige, 
met zijne kinderen* RABAN 
schreef eenen brief om de- •• 

zen vorst, wien men onregt-
vaardiglijk had afgezet, te 
troosten, en gaf eene Ver
handeling over den eerbied 
in het licht, welke kinderen 
aan hunnen vader, en de 
onderdanen aan hunnen vorst 
verschuldigd zijn. Dezelve be
vond zich in de Coneordia 
van MAKCA , uitgave van BA-
I.ÜS!ÜS. RABAN - MAÜR , ver
kreeg rijke bezittingen ^waar
mede hij verscheidene bnt-

j luikende gestichten begun
stigde ; • onder anderen de ab
dij van ffirsange, Hij ont
deed zich vervolgens van zij
nen titel om in de eenzaam
heid hij den berg St, Pierre 
te gaan leven. In 847 aarts
bisschop van Mentz gewor
den •, Jegde hij veel. ijver en 
liefdadigheid in het bestuur 
zijner kerk aan den dag. Na
dat hij in een concilie, in 
848 in zijne bisschoppelijke 
stad gehouden , het leerstel
sel van GOIESCAIC onderzocht 
had , veroordeelde hij het
zelve, en zond GoiESCAtc 
naar HINCMAK , aartsbisschop 
van Meims, iri wiens diocees 
hij gewijd was. (Zie GOTES-
CAÜC). Een hongersnood, wel-
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1 ke in 850 het diocees van 
Menfa verwoestte, gaf hem 
eene gelegenheid aan de hand, 
om den ijver en de liefda
digheid aan den dag te leg
gen, waarmede hij voor zij
ne kudde bezield was: zijne 
inkomsten werden aan de aV-
men uitgedeeld, en eiken-
dag had hg'ar 300 aan zij
ne eigene tafel." Hij zat ver
volgens in het concilie, in 
825 , in zijne bisschoppelij
ke stad vergaderd, voor, en 
woonde het volgende jaar dat 
Tan Frankfort bij. RABAN 
overleed in 856 , op zijn land
goed fVinfeld, in den ou
derdom van- 68 jaren. Hij 
vermaakte zijne boeken aan 
de abdij van JFulda en St. 
Mban, Men heeft van hem 
verscheidene werken, in 1627 
^ Keulen, in 5 dl.» in fol. 
gameid. Zij bevatten 1.° 
Commeniariën over de hei
ige Schrift ,welke bijna enkel 
eenvoudige uittreksels uit de 
schriftejo der kerkvaders zijn : 
dit was het gebruik der go,d< 
geleerden van zijnen tijd.— 
2.° Eene Verhandeling over 
«e instelling der geestetij-
«e» en der plegtigheden der 
•Kerk , of over de goddelij-
/£e Diensten, in drie boeken 
JMdeeld. Dit is een zijner 
belangrijkste werken : hetzel
ve heeft inde 16> eeuw ver
scheidene uitgaven gehad. —• 
°«0- Eene Verhandeling over 
«e« kerkdijken Almanak. Hij 

geeft in dezelve de wijze aan 
de hand, waarop men de 
schrikkeljaren moet onder
scheiden, en de vijftienjarige 
tijdrekeningen moet aandui
den. — 4.° Een Boek over 
Gods aanschijn, over de 

, zuiverheid des harten , en 
de wijze om boetvaardigheid 
te doen. Dit zijn uittreksels 
welke de schrijver bij het 
lezen der kerkvaders maakte. 
— 5,o Be universo, sive 
JEtymologiarum opus* Het
zelve bevat de verklaring der 
eigennamen welke zich in 
de heilige Schrift bevinden. 
— 6.° Homili'èn. — 7.° Een 
Martelaarsboek. De voorre
de van dit martelaarsboek is 
door dom MABILMW , in het 
licht gegeven , Analecta blz.' 
419', volgens een handschrift 
uit de bibliotheek van Sint 
Galle. — 8.° Het Boek over 
de'Spraakkunst; dit is slechts 
een uittreksel van PaisciANDS 
d.en taalkundige; — 9.° 
Verhandeling' over de hei' 
lige orden, de Sacramen
ten en de priesterlijke klee
dingen ; — 10.° Verhan
deling over de Kerkelijke 
tucht; — 11.° een Boete* 
boek; •— 12.oeeir,e Verhan
deling over de uitvinding 
der talen; — 13.° de Ver
handeling over de ondeugden 
en deugden, welke men hem 
toeschrijft, is van HAMTGA-
RIUS , bisschop van Örléans. 
Men treft in den Thesaurus 
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van MARTENNE, in de Mis-
cellanea vanBALüslüS, en in 
de werken Van pater SiRMOND, 
eenige Verhandelingen aan, 
welke niét in de verzameling 
zijner werken gevonden wor
den; RABAN- beoefende ook 
de dichtkunde, hiervan ge
tuigt zijn Dichtstuk ter eere 
van het heilige kruis, het
welk in de verzameling zij
ner Werken gevonden wordt, 
en waarvan eeneïeerschoone 
bijzondere uitgave te uiugsr 
burg, 1603 in fol, bestaat. 
Pater BROUWER heeft zijne 
dichtstukken in het vervolg 
van die van FORÏDNATDS, 
in het licht gegeven. Men 
vindt in dezelve de Veni 
Creator, onder de gebeden 
der kerk vervat. Ofschoon 
de stijl van RABAN in het 
algemeen eenvoudig, duide
lijk en beknopt is, heeft hij 
intusschen . somtijds eenige 
verklaring noodig ; hij schrijft 
minder goed in verzen, dan-
in proza; er ontsnappen hem 
zelfs fouten tegen de pro
sodie; hetgeen in die eeuw 
niets vreemds was. 

RABARDEAü(MicHAëi,); een 
jesuit, in «1649, in den 
ouderdom van 77 jaren over
leden , is bekend door zijne 
Optatus gallus benigna ma
nu sectus, Parijs, 1641, 
in 4.to Terwijl RABARDEAÜ 
het boek getiteld: öptati 
galli de cavendo schismate 

i R. 

i
van KAREI HERSANT wilde 
wederleggen , die eene schen-. 
ring in de kerk van Frank
rijk scheen te vreezen, bij 
gelegenheid van het patriar
chaat, waarmede de kardinaal 
DE RICHEEIEÜ zich scheen te 
willen bekleeden , verviel hg 
zoowel als zijn tegenstrever 
in verschillende dwalingen. 
Hij beweerde dat de daar-
stelling van eenen patriarch 
in Frankrijk, niets afvalligs 
bevatte, en dat de toestem
ming van Éome, hiertoe 
evenmin noodig was, als 
dezelve voor de aanstelling 
der patriarchen van Jeru
zalem en JTonstanlinopel 
was geweest. Dit laatste ar
tikel toont in het bijzonder 
genoegzaam aan, hoe weinig 
de schrijver had nagedacht. 
De bewoordingen alleen zij
ner vergelijking, zouden hem 
de oogen hebben moeten 
openen. De Paus, opvolger 
van den prins der apostelen 
en Opperhoofd der algemeene 
Kerk, is te gelijker tijd pa
triarch van het. fFesten 
maar hij is zulks niet van 
het Oosten, Aldus had de 
oprigüng der patriarchaten 
van Jeruzalem en Konstan-
tinopel, geene inbreuk op 
de patriarchale jurisdictie 
gemaakt; terwijl de aan
stelling van eenen patriarch 
in Frankrijk, hem hiervan 
een alleraanzienlijkst gedeelte 
ontweldigde. Het kon dus zon-
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der «ijne toestemming, niet dan 
met eene klaarblijkelijke on-
regtvaardigheid plaats heb
ben. » Dat dezelve volstrek-
telijk zonder scheuring kon 
plaats hebben , zegt een zeer 
gematigd schrijver, 'is eene 
dier bespiegelingen, welke 
altijd in de omstandigheden, 
waarin men d ezelven gewoon
lijk behandelt', op het dwaal
spoor brengen, en waarin 
men deze behandelde, dat 
is te zeggen in den ijver 
van hel, gevoel en de ver
blinding der spijt, onver
mijdelijk naar den afgrond 
geleiden, welke men er 
slechts door denkbeeldige be
palingen afscheiden kan." 
Zijn werk werd in 1648 te 
Home veroordeeld; de ver
gadering der geestelijkheid 
*an Frankrijk ontving dit 
besluit dep 19 September 
1645, en liet het in haar 
proces-verbaal inschrijven. 

'* RABAÜT DE SAIKX-ETIEN-
NE («ToANiiEs PAULO'S); een 
pcotestantsch predikant, in 
V i l 1743, te .Mme* gebo
ren , vras de zoon vaneenen 
jeeraar dier stad , die zich 
j " verscheidene omstandig
heden dopr deszëlfs ijver voor 
z!)"e geloofsgenooten onder
scheiden had. Zijn vader, 
alhoewel genoodzaakt, inde 
bergen van Cevennes, van 
"e eene schuilplaats naar de 

£X. DEEL. , F 

andere rond te dwalen, vond 
nog het middel hem* rnet de 
eerste beginselen der letteren 
bekend te maken. Het werd 
den jongen RABAÜT vergund , 
om in Zwitserland van de 
fondatien gebruik temaken, 
welke door verscheidene 
vreemde protestantsche vor
sten , ten voordeele der jon
ge Franschen, welke zich 
op de godgeleerde studiën 
wilden toeleggen gesticht wa- .• 
ren, en onxler zijne meesters 
telde hij den beroemden COÜRT 

•DE GÉBEJtlN. Nadat hij bedie
naar des Evangelies was ge
worden , kwam hijin Frank- ' 
rijk, alwaar zijne redevoe
ringen opgemerkt werden.' 
Toen schreef hij de oude Ce-
vénaal of Fer halen uit het 
leven, van JMBROSIUS BO-
RELY , te Londen in den 
Ouderdom van dOS jaren 
overleden , Zonden , -1784, 
in 8.™ Deze roman, welke 
slechts eene censuur der se
dert 1685 tegen de proles-
tenten gerigle edikten, en 
een verdedigschrift derdwee-
pers van de Cevennes. (Zie 
CAVALIER) is, werd als door 
eenen zoogenaamden W. JES-
TERMAHT , uit het Engelsen ver
taald beschouwd. Eene eer-. 
Ste uitgave was reeds in 1779, 
te Zonden in het licht versche
nen , onder den titel van: 
Triomphe, etc. {Zegepraal 
der onverdraagzaamheid, of 
f-
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verfutlen en*,) De heer B«)> 
ST D'ANGI.AS , heeft eenën 
herdruk van dit boek be
zorgd, onder den titel van : 
Vieux Genevol, Parijs, 
182,1, in 18.«ao Later ver-, 
vaardigde hij de lofrede van 
DR BEC JOB LIÈVRE , bisschop 
van Nimes, die om deszelfs 
liefdadigheid zelfs door de 
protestanten werd behiind, 
en deze lofrede droeg de 
goedkeuring van IA HARTE 
weg. RABAUT oefende zijne 
bediening in zijne geboorte
plaats uit, toen hij door hét 
land voogdijschap van .Nimes , 
tot afgevaardigdie van den 
burgerlijken stand bij de alge-
meene staten werd benoemd. 
Daar hij een vurig aanhanger 
van het philosöphismus en-
der staatkundige nieuwjghe* 
den was, had hij zijne ge
voelens reeds in zijne ge
schriften aan den dag gelegd , 
waarin hij zeide ':• » dat alle 
oude inrigtingen ten nadeele 
V{W «et volk waren, dat men 
de geesten moest hernieuwen, 
de denkbeelden veranderen, 
de wetten, de gebruiken, 
de, menschen, de woorden 
eindelijk, alles behoorde te ver, 
nietigen, om alles te kunnen 
herscheppen," RABAÜT on
derscheidde zich door zijne» 
bitteren haat tegen depries-
ters, die hij .onophoudelijk 
vervolgde, en welke hij niet 
Ophield in zijne redevoering 
gen te beleedigen. In den 
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loop der jaren 1789 en 1790, 
bood hij eenige wetsontwer
pen aan , vraagde en verkreeg 
het. besluit dat de oproer 
predikende werken, aqn eenenx 
jury zouden onderworpen wor« 
den , ten einde dè inquisitie 
tegen de gedachte te ver' 
mijden. Zonder groot rede
naar te zijn, verkreeg hij 
eenen zekeren roem, welke 
gedeeltelijk aan de gewoonte 
moest worden, toegeschreven 
welke hij had, om in het 
openbaar te spreken. Hij 
werd in 1790 president der 
vergadering.. In 1791, ver
zette hij fcich met geweld 
tegen de onlusten, van M+ 

| mes, welke hij aan de Ca* 
tholijken toeschreef. Eenige, 
maanden later sprak hij o?er 
de regeling der nationale gar* 
des, en vraagde vervolgens 
de onbeperkte vrijheid van 
Godsdienst. Door de ontbin* 
ding der constituerende ver* 
gadering tot het privaat le
ven teruggekeerd-, kon RA-
BADÏ over de onvermijdelijke 
gevolgen nadenken der staat* 
kundige crisis waarin zich 
Frankrijk bevond , en , toen 
hij zich in de maand Sep
tember 1792 bij de conven
tie aanbood, als afgevaar
digde van het ^öe-departe-
ment, scheen zijn omwente-
lingsgezinde ijver veel ver* 
koeld te zijn s hij toonde zich 
de verklaarde vyand der re
geringloosheid. In het pro-
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ces des konings, verklaarde hij 
zich levendig tegen diegenen, 
welke die beweerden dat de 
conventie zelve, JLODEWIJK 
XVI konde vonnissen , en liet 
deze woorden hooren: » De 
natie heeft • u gezonden om. 
de magtigingen te geven , piet 
onj dezelve gelijktijdig uit ' 
te oefenen , want het is on
mogelijk dat zij slechts van 
meester- heeft willen veran-
deren ,'.,,. Indien iemand mij 
tegenwerpt dat gij somtijds 
getonnisd hebt, zal ik hem 
antwoorden'dat dit juist het-
gene is , waarover ik mij be
klaag • wat mij betreft, zoo 
moet ik u bekennen, dat ik 
mijn deel van despotismus 
moede ben ; ik ben vermoeid, 
afgemat en gekweld door.de 
dwingelandij, welke ik voor 
mijn aandeel uitoefen > en ik 
haak naar den. oogenblik, 
waarop gij eene nationale regt-
kank «uit daargesteld hebben, 
die mij, de yormen en dé ge
daanten eens dwingelands 
doet verliezen... Men heeft 
g^egd dat de staatkunde vor
derde , dat wij het" waren 
die LQDEWIJK vonnisten. De 
staatkunde, ol het is in de 
geschiedenis, waaruit wij nut
tige lessen zouden hebben 
kunnen putten.' Zij zou ons 
geleerd hebben, dat de ware 
staatkunde in het geven van 
goede wetten bestaat.. . Gij 
nadt eene nationale regtbank 
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behooren op te rigten, en 
haar het besluit van het stel
len in staat van beschuldi
ging moeten overgeven ; maar 
gij hebt zulks niet gedaan. 
Gij hebt de voorgedragene 
bewijzen der misdaad gezien ; 
gij hebt de acte van beschul
diging ontworpen ; gij hebt 
den beschuldigde gehoord; 
doet uitspraak door ja of 
neen , of LODEWIJK schuldig 
is of niet; en wat de wijze 
van straftoepassing aangaat, 
zoo verzendt naar de souve-
reine ma'gt, waarvan gij slechts 
de gevolmagtigden zijt." Hij 
voegde er bij : » dat de dood 
van KARÉL I in Engeland, 
de overheersching van CROM-
••WEliii en de terugkeering des 
koningschaps had te weeg 

tgebragt" Aan zijne nieuwe 
grondbeginselen getrouw, en 
de teregtstelling van LODE
WIJK XVI door de conventie 
niet kunnende beletten, be
paalde hij zich om voor de 
gevangenhouding van dien 
vorst en zijne verbanning, 
bij den vrede te stemmen. 
Hij stemde insgelijks voorde 
beroeping op het volk en 
voor het uitstel. In 1 7 9 3 / 
werd hij president der con
ventie, ondersteunde de ge-
dwongene leening, en in de 
maand Maart werd hij lot 
lid van de commissie der 
twaalven benoemd, welke 
door de Girondijnen ter bc-
2 ' 
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wakiag der verrigtingen van 
de revolutionnaire regtbank, 

• en ter ontdekking der zaaien-
spanningen van de munici-
paliteit van Parijs, tegen 
de conventie, was uitgedacht. 
Belast om een verslag over 
dit onderwerp uit te bren
gen , werd zijne stem door 
de overschreeuwing der berg-
parlij verstikt, en het was 
hem niet mogelijk zich te 
doen 'verstaan. Dit was de 
leus van den storm , waarvan 
hij het slagtoffer moest wor
den. In de daad , kort daar
na bezweken de Girondijnen 
en BABAÜX werd in hunnen 
val medegesleept. Een eerste 
besluit, hetwelk hij door de 
vlugt vermeed, stelde hem 
in staat van verzekering, een 
tweede beval de verbeurdver
klaring zijner goederen en 
stelde hem buiten de wet. 
Daarop verliet hij Bordeaux, 
werwaarls hij de wijk had 
genomen en. begaf zich naar 
een buitengoed bij Parijs, 
hij eenen ouden vriend, die, 
zegt men, hem aan de Jacobij-
nen uitleverde. Voorde revo-
lütionnaire regtbank gevoerd, 
werd hij den 4 November 
1793 ten dood veroordeeld, 
welk vonnis den volgenden 
morgen aan hem, in den ou
derdom van 50 jaren, vol
trokken werd. Zoodra zijne 
vrouw vernam dat haar man 
het schavot beklommen had , 
beroofde zij zich van het le« U 

venè De kundigheden van 
RABAUT, waren verscheiden 
en vrij uitgebreid ; maar door 
een' vader opgevoed , dié een 
vurig en hartstogtelijk karak
ter bezat, zoo putte hij uit 
zijne lessen eene buitenspo» 
rige zucht voor de onafhan» 
kelijkheid en eene toomeloo» 
ze heerschzuchi. Zijne voor
naamste geschriften zijn: 1.° 
Sermon etc. (Leerrede op het 
huwelijk van den dauphin 
->- lalerloDMmjK XVI—), 
1770. — 2.° Sermon etc. 
[Leerrede op den dood van 
LODEWJJK XV), 1774, in 
8,vo __ 3,0 Hommage etc. 
{Hulde, aan de nagedachte
nis van den heer BEC DE 
LiÈFRE , bisschop van M-
mes loegebragt), 1784 , in 
12.mo — 4,o Lettre etci 
(Brief over het leven en de 
geschriften van COURT-M" 
GJBEim),- 1774, in 8J° 
— 5.o Lettres ètc. (Brieven 
over de oorspronkelijke ge* 
schiedenisvan Griekenland)) 
Parijs, 1787, in 8.*° De
ze brieven zijn aan denster-
rekundige BAU.IT gerigt, en 
zijn niet ontbloot van ver
nuft en verdiensten. — 6.° 
J la nation etc. (Jan de 
Fransche natie, over de ge* 
breken van' haar bestuur, 
óver de npod%akelykheid om 
eene grondwet in te voeren 
ene,), 1788, in 8 > — 7*° 
Considérations etc. (Be
schouwingen over de beletn -

http://Bau.it
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ge?i van den burgerstand), 
1789. — 8.° Jlmanachètc, 
{Geschiedkundige almanak 
der omwenteling), 1792 , 
1 deel in 18.*»° met 6 pla- . 
ten,, in 1794, bij besluit 
der conventie, op kosten 
der republiek herdrukt, en 
vervolgens onder den titel 
van Précis etc. {Kort begrip 
van de geschiedenis der om.' 
wenteling), De heer KAREI. 
DE LACREIELLE heeft dit 
werk, hetwelk eenigebelang
rijke bijzonderheden bevat, en 
hetwelk men intusschen met 
behoedzaamheid' moet lezen, 
voortgezet. De voortzetting 
zelve laat, met betrekking tot 
den geest, waarin dezelve za-
mengesteld is, veel te wen-
schen over, ofschoon zij veól̂  
van het werk van RABAÜX 
verschilt» Wij willen hier 
slechts eene zinsnede van 'het 
laatste aanhalen , welke op 
eehe voldoende wijze den in
deed zaldoeakennen, waar
aan hij gehoorzaamde. » De 
geestelijkheid, zegt hij, zoekt 
"og in eene Godsdienst, welke 
men des vredes noemt, voor
wendselen en middelen van 
tweedragt en oorlog; zij'ver-, 
^ekt oneenigheden in fatni-
''ën, in de hoop van den taat te 
'erdeelen i zoomoeijelijk valt 
"et aan die soort van men
enen de rijkdommen en de 
m a 8 l te moeten ontberen! 
maar de verlichting, die zich 

i weldra aan de geringste bur
gerklasse zal mededeelen, zal 
dezelve van de gevaarlijkste 
aller dienstbaarheden, de sla-

. vernij der gedachten, ont
slaan , dan zullen óf alle pries
ters burgers zijn, of men zal 
geen priesters meer dulden." 
RABATJI had aan de redactie 
van la Feuille villageoisemet 
CBRDTTI medegewerkt, als
mede, aan den Moniteur tot 
op het einde van 1792. Eene 
uitgave zijner Werken voor
afgegaan van eene Zevens* 
schets, door CottiN DE PXAN-
CY, is in 1826, in 2 dl.» 
in 8.vo in het licht gegeven. 

* RABAÜT-̂ POMIER (JACOBÜS 
ANTONIUS) ,.: jonger ^broeder 
van den voorgaande, werd 
den 24 October 1744 te M~ 
mes geboren. De bijnaam van 
POMIER was hem door zijnen 
vader gegeven om hem aan de 
waakzaamheid d̂ er overheid , 
welke hem in de Catholijke 
Godsdienst, zou hebben doen 
opvoeden te onttrekken: het 
is om dezelfde reden dat 
zijne beide andere broeders 
de eene SAINT ETIENNE en 
de andere Dopois'werden ge
noemd, Na zijne ' studiën 
io de wijsbegeerte en god
geleerdheid te Zausanne vol-
bragt te hebben, werd 
RABAÜT - POMIER predikant, 
en bediende in deze hoe
danigheid de protestantsche 
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kerk van Mmesen Marseille. 
Hij was tijdens de omwente
ling te Montpellier, en een 
der ijverigste voorstanders der 
staatkundige nieuwigheden en 
hervormingen. In 1790 werd 
hij tot lid van de municipar 
liteit van Montpellier be
noemd, en in 1792 zond het 
Dep,* van- Gard hem als 
afgevaardigde naar' de con
ventie. Hij had toen .eenig 
dee!| aan de invoering' der 
telegrafen. In het proces des 
ionings stemde hij voor den 
dood van LoDBWlJK XVI met 
het uitstel en de beroeping 
op het volk: hij stelde zdo 
vele beperkingen bij zijne 
stem dat, bij de opening der 
stemmen, de zijne als niet! 
voor de straffe des doods werd 
beschouwd. Nadat hij den 
6 Junij 1793 het protest 
tegen de dwingelandij der 
bergpartij onderteekend had, 
was hij een der 73 afgevaar
digden, welke onder RÖBES-
PIEKRE i'o hechtenis genomen, 
en na deszelfs val in vrijheid 
gesteld veerden. Hij ging na 
de zitting in den raad der 
ouden over, waarin hij zich 
vrij gematigd toonde, en 
welke hij den 20 Mei 1798 
verliet, Na den 18 Bru-
maire werd RABAÜT tot onder
prefect van léPigan benoemd, 
en toen de prötestantsche 
kerk van Parijs ia 1803 
gereorganiseerd werd, wefd 
hij door den kerkeraad, tot 

een harer leeraars! benoemd* 
In 1815, pastte men op hem, 
als stemgever., de door de Wet 
der amnestie opgelegde straf
fen toe: ondanks aijne re-
clamatiën en zijne Memo* 
ri'èn, zag hij zich genoodzaakt 
Frankrijk IQ verlaten. Maar 
hij kwam er in 1818 weder 
in terug, en overleed den 
16 Maart- 1820 te Parijs. 
Wij kennen van hem slechts 
twee redevoeringen, welke 
deze waarheid .bevestigen, 
dat de republikeinen der om
wenteling meer dorst naat 
magt en eer hadden, ,dan zij 
verlangen koesterden om goede 
instellingen te bevorderen: 1.° 
NAPOLÉON , verlosser; eene 
godsdienstige redevoering, 
in 8.T0> 1810; — 2 ,0 ;%-
mon etc, (Dankrede bij de 
terugkomst van LQDEWMK 
XFIII). Men verzekert dat 
hij in 1780 reeds met de 
koepok-inenting bekend was, 
alvorens JENNER er dé uit
vinding van bekend maakte. 
Men vindt in het protestant-
sche jaarboek, 1821, een 
artikel over RABAÜÏ-POMIEB. 

— R^BAtJT ÖDPDIS of RA-
BADÏ de jonge {***)> broe
der der yoorgaanden , koos 
den handelstand en was mede 
een voorstander der omwen
teling. Hij nam, verschei
dene administrative zendingen 
waar. Nadat hij in 1793 
als foederalist vogelvrij was 
verklaard , gelukte het hem 
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te ontsnappen, en hïj werd 
op de lijst tiet uitgewekenen 
geplaatst; deze omstandigheid 
bragt ïijneo vader in de ge-
vangènis, Door het Gard 
departement in 1797, tot 
lid Van den raad der ouden 
benoemd | sprak én sóhrèef 
hij ten voordeele van hét di
rectorium, ofschoon hij al 
de maatregelen van hetaélvé 
niet goedkeurde. Hij ver
klaarde zich op de tribune 
teft voordeele der uitgewe
kenen Van den Nedeï-Rijn, 
van AUgnon en van het 
graafschap Fenaissin, en 
verhief zijne ' stem tegen de 
jaeobijnen van het Zuiden. 
Nadat hij zich teh voordeele 
der omweöteling van dert 18 
Briamaire had verklaard, trad 
hij in 1799 in het wetge
vende liöchaam , zat in 1802 
in hetzelve Voor, èn het is 
ónder zijn voofzUtef schap dat 
het levenslange consulaat ge* 
stèmd vtéïd. RABAUT de Jon* 
ge, werd vervolgens ineené' 

•zending naaf het Zuiden ge
zonden ; hij had het geluk 
te Touloüse, door de her
ziening eens proces te be
werken , eenen" uitgewekene 
(den heör DE SÈGIJÏ) te red* 
den , die juist, ingevolge Van 
het vonnis van den krijgs
raad , gefusileerd zoude wor^ 
deo, en zijne, handelwijze 
werd dooi1 BóSTAPAfiifi goed
gekeurd. In 1803, ontving 

F 

hij dé decoratie Van hét eere
legioen , eü terwijl hij dèie 
wetgevende betfekkingéti ne-
derlegde, werd hij prèfèctüuf-
raad te JVimës , welken post 
hij nog bekleedde, toen hg 
den 13 September 1808 , aaa ' 
eenen val van het paard over
leed. Meri heef t, hènt tè dahv 
ken i l.ó Dètaiï$ ei&. (tèè-
'schiedkundigë bijioHdérh^ 
den en verzameling mn 
ètukkèn, betrekkelijk de vér-
schillende ortitoerpèii, büel-
ke Hait af vtè hérvor'tttihg 
töt heden toegemaakt %ïjn\ tér 
hèreeniging van allé @hriê-
telijke gemeenten), 1806 , iri 
8.*° — 2.0 Annuaire etè. 
{Jtevkelyk jaar' öf règis-
terboek; ten gebruikeder hér-
vormde, kerken), Pdrijs, 
1807 in 8.vo, welke Vïiriia-
meling is Voortgezet onder 
den titel Van IVouvel etc. 
{Nieuw protesiantsck jaar
boek). 

* RABBE(1I,PHÖNSDS) , een 
letterkundige , in 1786, in 
het departement der Weder* 
Alpen, te Rie% of te Èar~ 
aelonnette geboren, Behoor
de tot eene familie, Welke 
doof de omwenteling Véél 
geleden had. Hij Volbragt zij
ne studiën aan dé öentraal-
school der vier Natiën , Wel
ke doof den heer DDMAS be
stuurd werd , eo behaalde itt 
bet jaaf 11 (1803) den èere-

f 4 " ' 
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prijs. ALPHOMSÜS RABBE , be
kleedde vervolgens geduren
de de twee jaren eenenpost 
in de militaire administratie 
van het Spaansche leger. Bij 
zijne terugkomst te Parijs, 
Werkte hij aan het geschied
kundige deel van de Schil-
derachtige reis door Spanje, 
door DELABOBDE , en in 1812, 
stelde hij een Kort begrip der 
geschiedenis van \ Rusland 
zamen, behoorende tot een 
werk van DAMJZE DEKAY-
MOND } getiteld '.Tableau etc. 
{Geschied', aard- , krijgs-
en Redekundig tafereel van 
het Russische keizerrijk). 
Hij kwam in 1813 in Pro? 
vence terug, en in 1815, 
voegde hij zich bij de partij 
der ijverige koningsgezinden 
van dat gewest, welker zaak 
hij zelfs door verscheidene 
schriften verdedigde. Nadat 
hij zich mei eene geheime 
zending had belast, welke 
hem op de grenzen van Span
je deed gevangen nemen, 
werd 'hij weldra weder in 
vrijheid gesteld, en hij be
vond zich op het einde van 
de maand Junij teMarseille, 
toejn de hertog van Angou-
Urne er doortrok. Deze prins 
ontving hemmet onderschei
ding, maar daar hf eenen 
post, welkeja de hertog DE Rr-
CHELIEÜ hem aanbood , niet 
belangrijk genoeg vond, be
gaf RABBE zich in de pleit-
zaal, en oefende te Aix, 

A B. 

de bediening van advokaat 
uit» Nadat hij in 1819 het 

'plan had gevormd, om te 
Marseille een dagblad tot 
stand te brengen, liet hij 
hetzelve voorafgaan van een 
klein geschrift, getiteld: Jfq 
Vutililè etc. [Over hei nut 
der staatkundige dagbladen 
in de departementen uitge
geven). Zijn blad verscheen 
vervolgens onder dezen titel 
in het licht: Le Phocéen, 
en de eerste nommers wer
den heviglijk door de ko
ningsgezinden, waarvan RAB
BE zich reeds gescheiden had, 
aangerand. De stoutheid zij
ner uitgaven bragten hem on
derscheidene malen in de ge
vangenis. Hij kwam in 1822 
te Parijs terug, en hij. was 
er aan verscheidene dagbla
den werkzaam; zoo als aan 
het Album t le Courrier-
Frangais ,'• (1824), voor het 
gedeelte der Schoone Kun
sten , aan de Tablettes ïlni-
verselles enz. Nadat het mi
nisterie dit laatste dagblad 
gekocht.had , werd RABBE 
hierover met den uitgever in 
een tweegevecht gewikkeld. 
Hij leverde ook aan het Al
bum National, in 1828 be
gonnen , een aantal artike
len , Waarin men overhaas-
ting opmerkt. In de laatste 
dagen zijns levens had RABBE , 
het opzigt over de Biogra-
phie etc. (Algemeene le
vensbeschrijving der tijdge-
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nooten in zak-formaat), tot 
aan de 17.e aflevering. Be 
directie tan hetzelve werd 
vervolgens aan den heer Vî  
EitH DE BÓISJOSLIN, den uit
gever, opgedragen. Hijging 
nogtans voort medewerker te 
zijn, en onder de artikels, 
welke hij tot deze onderne
ming gelevérd heeft, merkte 
men,die van CANNING , En
gelsen minister, van BENJA
MIN CONSTANT , van CATHA-
ÏUNA II en van den schilder 
DATID op. RABBE leed sinds 
lang aan de gerolgen eener 
ziekte, welke hem in Spanje 
was overvallen, en hij 'gaf 
den 1' Januarij 1830, in den 
ouderdom van 44 jaren den 
geest. Men heeft hem te dan
ken , behalve datgene wat wij 
reeds van hem hebben aan
gehaald: 1.o Resumé etc. 
{Soofdinhoud van de ge' 
schiedenis van Spanje), met 
ee,ie inleiding door FË-
MX BODIN, Parijs, 1823 , 
m 18.mo 4>e uitgave 1828. 

' 7" ^ ,0 Resumé etc. {Hoofd' 
inhoud der geschiedenis van , 
Rusland), Parijs, 1825, 
in l8.mo. <jeze jjeije w e r . 
»en zijn met meer verbeel
dingskracht dan naauwkeu-
^gheid geschreven. ~ , 3.° 
whee etc.(Levensschets van 

, -ANGELjcA FAÜFMANN) , in 
de Galerij der tijdgenooten 
°Pgenb'men. —- 4.° Histoire 
eto. v Geschiedenis van JLEX- « 
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ANDER I, keizer aller Rus
sen en van de voornaamste 
gebeurtenisen zijner rege* 
ring), Parijs, 1826 ,2 dl.» 
in 8.vo f— 5.o Géographie 
etc. {Aardrijkskunde van het 
Russische rijk), Parijs, 
1828, 2 '.dl.» in 18.»° — 
VAmi de la Réltgion , (deel 
62, blz. 330) heeft over Ai-
PHONSÜS RABBE , dit gestren
ge vonnis geveld: » Er be
stond een wedstrijd tusschen 
RABBE en zijne*medearbei
ders (aan de algemeene le
vensbeschrijving der tijdge
nooten in zak-formaat), wie 
van hen het vermetelste, het 
hevigste en moedwilligste zou
de zijn ; wie het meest de 
geschiedenis zoude vermin
ken , en wie het meeste kwaad 
der koningen en der pries
ters zoude zeggen." 

* RABBI {KAREI. CONSTAN-
TIDS) , een geleerde religieus 
van de orde van den heili
gen ArjfiüsTlNus, werd in 
1678 , te Èologna geboren. 
Hij doorliep bijna alle we
tenschappen , en was hoog
leeraar in de wijsbegeerte en 
de godgeleerdheid te Bolog' 
na, -te Rome en in ver
scheidene kloosters zijner orde. 
Hij verwierf de toegenegen
heid van Paus BENEDICÏÜS 
XIV, en zijne buitengewone 
zedigheid hield hem bijna al
tijd vah de kerkelijke waar-
5 ' 
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digheden verwijderd. Pater 
RABBI overleed den 8 Sep
tember 1746 en heeft ver
scheidene werken nagelaten, 
zoo als; 1.° De matherftuti*-
carum discijjlinarumadtheo-
logiam utilitate, ipsarum-
que in ea usu dissertatio; 
Faïence, 17'29, Venetië!!45; 
:—' 2,° Sinonimi ed fcggi» 
unti Italiani raccolli, con 
in"fine un trattato de sino
nimi, degli aggiunti eddle 
similitudini,JSologna, 1732. 
Verscheidene handschriften 
van dezen religieus wórden 
in de bibliotheek van dehoo-
geschool van Bologna (la 
Specola) en te Home in die 
van Paus BENEDICTÜS XIV 
bewaard. 

RABELAIS (FRANCISCÜS), 
werd in het jaar 1483 te 
Chinon in Touraine geboren. 
Zijn vader was een apotheker, 
en zond hem naar de mon
niken van de, abdij vanSeuil* 
lè, in de nabuurschap van 
Chinon,. vervolgens naar een 
kloosters vmAngers, waarin 
hij DÜ BfiiDAr, later kardi
naal en zijnen beschermer, 
leerde'kennen. Hij begaf zich 
vervolgens bij de minderbroe
ders van Fontenay-lc-Comie 
in Nedèr-Poitou, én werd 
tot de H. wijdingen toegela
ten. Met eene levendige ver
beeldingskracht en een geluk
kig geheugen geboren , wijdde 
hij zich aan deo kansel toe» 

waarin hij slaagde. Zijn kloos-
tèr was van boeken ontbloot i 
hij wendde de belooningen 
zijner leerreden, ,tot het aan* 
koopen eener kleine biblio'-
theek aan. Zijn roem begon 
zich te vestigen, toen èene 
ergerlijke gebeurtenis hem in 
een klooster*gevangenis deed 
opsluiten. De dag van het , 
féést des kloosters had hij het \ 
beeld van den heiligen FKAN-
CISCOS uit eene'nis genomen, 
welke op eene zee;r duistere 
plaats was aangebragt, eö Zelf 
in deze nis plaats genomen i 
en zich aldus aan de vereering 

,van het volk, hetwelk offers 
kwam bijdragen, voorgesteld. 
De geleerde TIRAQDEAD , lui* 
tenant-generaal van het bal* 
juwschap van Fontenayle-
Comte, verwierf zijne irt 
vrijheid stelling. De aanzien
lijkste personen , wien zijn i 
Vrolijke geest behaagd had, 
bevorderden de zucht tot 
het, Verlaten zijns kloosters, 
welke bij hem overhelde» &.£<• 
fflfiNS VIII stond hem,, op 
hunne voorspraak toe, oöï 
in de orde van den heiligen 
BENEDICTIJS in het klooster 
te Meillezais over te gaan. 
RABEIAIS , een vijand van alle 
soort van juk, legde het re* 
ligieuse gewaad geheel en al 
af, en ging te Montpêlh'er , 
de geneeskunde beoefenen , , 
alwaar hij den doctoralen hoed 
ontving, eè in 1531 eenen 
leerstoel in deze faculteit be-
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kwam. Hij gaf eene Latijnsche 
uitgave van eenige geschriften 
van HIPPOCRATES in het licht. 
Een vonnis, door den kanse
lier BÜPORÏ' uitgelokt,. had 
de voorregten van de faculteit 
van Montpellier vernietigd; 
deze faculteit vaardigde RA-
BËUIS .naarden kanselier af, 
om hare zaak te bepleiten: 
hij slaagde, en, uit erkente
nis voor deze dienst, besloot 
de.hoogescnooL dat elk ge
neesheer tot het doctoraat 
bevorderd, zich met de toga 
van RABE^AIS zou omgorden. 
Men zégt dat dit gebruik nog 
bestaat. RABEIAIS verliet 
Montpellier weldra •, om zich 
naar Lypn te begeven. Hij 
oefende èr gedurende eenigen 
tijd de geneeskunde uit; maar 
nadat JOANNES DDBEWAT hem 
had aangezocht, om hem in 
z\jn gezantschap naar Home 
te volgen , vertrok hij naar 
Italië, Zijne geestige in
vallen vermaakten dén Paus 
eh de kardinalen zeer , en 
hij verkreeg eene andere bulle 
Tan verplaatsing naar de abdij 
v^n Saint-Maur des Fossés, 
hetwelk tot een kapittel was 
bevorderd. Van frariciskaner-
werd hij benedictijner-mon-
Bik, van benedictijner ka-
nonit^ van kanonik werd 
hg pastoor. Men gaf hem in 
1544 de pastorij, van Meu-
°fcn ,* maar h|j scheen even 
2<>o min tot dezen staat als 
tQt den atidereh, welken hij 

verlaten had , geroepen te zijn. 
Het was omtrent dezen tijd 
dat hij de laatste hand legde, 
aan Zijn Pqntagruel, eén 
gruwelijk schotschrift tegen 
de monniken, hetwelk door 
èe'Sorbonhe gecensureerd, en 
door het parlement ten vure, 
gedoemd werd, In dit schan
delijk geschrift, heeft hij eene 
kluchtige vrolijkheid, ontucht 
en verveling verspreid. Indien 
hij zich hierdoor op zijne 
oversten, die hem gevangen 
gezet hadden , heeft willen 
wreken , heeft hij zijn doei 
'niet bereikt,, wantniets bewijst 
beter hoezeer hij zulks ver
diende* Hij overleed in 1553, 
in den ouderdom van 70ja
ren. Men verhaalt dat hij 
in zijn stervensuur zijn do-
Mjmo(maskarade-kleed) vraag
de ; en daar men over deze 
vraag verwonderd scheen, 
antwoordde hij: Bedhtitortui 
qui in Domino moriuhtur. 
Maar dit verhaal, waarin de 
dwaasheid met de goddeloos
heid hand aan hand gaat, 
is waarschijnlijk niet meer. 
waar als zoo vele andere, welke 
men van hem verhaalt, en * 
die even zoo ongerijmd zijn 
als zijne geschiedenis van 
Garganlua. Men beweert 
bij voorbeeld, dat hij geen 
geld hebbende, om zijne her
berg te betalen noch om zijne 
reis naar Parijs te doen, 
hij door den zoon der waar
din deze opschriften op kleine 
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zakjes liet schrijven: » Ver
gif om den koning te doen 
sterven , vergif om de konin
gin van het, leven te beroo-
ven, enz." Hij maakte, zegt 
men, van deze list gebruik, 
om van Lyon tot Parijs^ver
voerd en gevoed te worden, 
zonder dat hem zulks iets 
kostte, en om den fconing 
te doen lagchen , maar eene 
dergelijke boelerij , zou wel 
verre van dengenen te doen 
lagchen, die er de bewerker 
van was, wel hebben kun
nen doen weenen. De Wer
ken van RABELAIS, waarvan 
de ELZEVIII'S in 1663 eene 
uitgave zonder aan teekeningen 
in 2 dl.Q in 12.mo leverden, > 
werden in 1715 in Holland, 
5 dl.*1 m 8.*° met platen en 
een commentarium door LE 
DÜCHAT, verzameld. In 1741, 
gafBfiKNARD', böekverkooper 
te Amsterdam, er eene uit
gave ïn 4.t° van in het licht, 
in 3 dl.n met platen door 
den beroemden BERNARDÜS 

, PICART. De Werken van RA- I 
BELAIS zijn te Parijs her
drukt; 1823 — 1825, 8 
dl.nin 8.v°,uitg, Var lorum, 
met een Geschiedkundig en 
tWijsgeerig Commentarium 
en een aantal platen. Nog 
heeft men van RABELAIS , 
Brieven in 8.vo op welke 
de heer DK SAINTE MAUTHE 
aanteekeningen heeft gemaakt, 
en eenige geneeskundige 
schriften.Men heeft 120hout-

sneeplaten gegraveerd, onder 
den titel van Songes etc. 
(Koddige droomen van PAN-
TAGROEL) , 1565 , in 8.vo 
Men gaf in 1752 onder'den 
titel tan Oeuvres etc. (Uit* 
geleaene Werken van\FRJN-
CÏSCÜS RABELAIS) , Gar-

C antua, Pantagruel enz, in 
et licht, waaruit men de 

ligtzinnige plaatsen en de 
goddeloosheden heeft ge
schrapt. Men vindt aan het 
einde derzelve eene Levens
beschrijving van RABELAIS. 
Deze uitgave, in 3 dl,n in 
12.mo heeft men aan de zor
gen, van den.abt PEBAÜ te 
danken. .• JOANNES BERNIER 
had reeds in het licht gege-. 
ven: Jugement etc, (Oor
deel en bemerkingen over 
de Werken van MABELAIS 
of de ware ÜABELJJS her
vormd) , Parijs, 1697 in 
12.H»O RABEUÏS heeft in 1532 
te Lyon doen drukken. Tes-
tamentum Lusii Cupidii; 
item, Contractus vendïti* 
onis antiquis jRomanorum 
temporibus initus, cumpros-

fcitione Francisci Rabelmsii. 
Hij verbeeldde zich dat deze 
beide stukken nooit in het 
Jicht verschenen en oud wa
ren , maar hij bedroog zich 
in beide. Dit testament en 
dit verkoop-Contract waren 
gedrukt en het waren twee 
stukken van nieuweren tijd. 
len pastoor van Meudon, 
die alles wat hij tot lof van 

file:///FrJN
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RABELAIS heeft kunnen opspo
ren, in het licht gegeven heeft, 
had'zijnen tijd nuttiger kun
nen besteden. De heer As-
TBDC spreekt zeer breedvoerig 
over dezen geneesheer in zijne 
Geschiedenis van de facul-
teil van Montpellier. 

* RABENEB (GoTTHEB Wlt-
HEMI), een Duitsch letter
en zedekundige, den 17 Sep
tember 1714 te ffachauy 
een dorp bij Leipzig gebo
ren, bragt aan de hooge 
school dier sta,d studiën ten 
einde, welke hij aan het col-
legïe van Meissen begonnen 
"ad. Hij schreef even zoo 
wel in proza als in verzen, 
en slaagde, vooral in het 
hekelschrift (Satire), welk 
talent niet altijd aanbeveling 
verdient. Nadat hij in 1741 
to* den post van revisor der 
belastingen van den Leip-
tiger kreils was benoemd , 
legde hij zich het overige 

..*aB zijn leven,' te Leipsig 
en te Dresdën op de beu-
delachtige en dorre aangele
genheden van verschillende 
geldelijke betrekkingen toe. 
H het bombardement dezer 
watste stad (1760) gingen 
verscheidene zijner werken, 
10 "jn huis, hetwelk de prooi 
^ervlammen werd, verloren. 
Waarzijn satirische geest hem 
een aantal vijanden berokkend 
:\ad,_ besloot hij niets meer 
ftlJ «jn leven te laten druk- I 
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keih In 1767, werd hij door 
eenen .aanval van beroerte ge
troffen j waardoor hij 'vier 
jaren leed, zonder iets van 
zijne gewone vrolijkheid te 
verliezen. Hij overleed den 
den 22 Mei 1771 , in den 
ouderdom van 57 jaren; Men 
heeft van dezen schrijver ver
scheidene werken in proza 
en in rijm; maar hij is meer 
bijzonder bekend door zijne 
Satiren {Hekelschriften) f 
waarvan de derde uitgave 

[ die van 1763, 4 dl.n in 8.vo 
is. De l l . e uitg. zijner Vol
ledige werken (S&mmtliche 
werke) verscheen in 1777 te 
Leipzig, 6 dl.n in 8.y° in 
het licht met de Levensbe
schrijvingdes schrijvers door • 
M. C. F. WEISSE. Dezelve 
zijn geheel in het Fransch 
en Nederduitsch en gedeel
telijk in hetEngelsch, Deensch 
en Zweedsch vertolkt. 

* RABESANO (Lmo), was 
een der verlichtste mannen 
zijner eeuw , en werd in 1605 
bij Fienne geboren. Hij be
gaf zich in de orde der min
derbroeders , bekleedde ver
scheidene gewigtige posten in 
dezelve, en was gedurende 
verscheidene jaren hooglee
raar in de/wijsbegeerte. Men 
heeft van hem; 1.° Cursus 
philosopkicus ad ntentem 
doctofis subiilis pro iyro-
nibus scotislis, Venetië, 
1665, in 4 > — 2,° Cur~ 
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susphilQ$ophicu$,$ni. Con* 
tinens tres libros JIRISTO-
TELis de anima, ibid 1665. 
«~ 3.,° Be coelo et mundo, 
ibid i672. — 4.o De gene-
ratione et corruptione, ibid 
1674. Pater RABESANO over
leed in 1680. te Fienne, 

RABIRIÜS , een beroemd 
bouwkundige, leefde onder 
de regering van keizer DOMI~ 
XIANÜS , eenv wreeden vorst, 
die zich niet minder berucht 
heèftgemaaktdoor zijne bloed
dorstigheid, als door zijne bui
tengewone, zucht voor de ge» 
böuwep. Het was RABIRIÜS, 
die het paleis van dezen kei
zer, waarvan nog overblijfse
len bestaan, heeft gebouwd. 
In dit prachtige gebouw be
wonderde men eene heerlij
ke bouwkunde. —• Men moet 
faem niet verwarren met CAIÜS 

, .RABIRIÜS, die onder AÜGÜS-
Tts een dichlstu/t'vervaar
digde, over den oorlog , wel-

" i e tusschen dezen keizer en 
MARCCS ANIONÏÜS uitbarstte. 
MAIIIAIBB haalt er eenige 

• fragmenten van aan in zijn 
Corpus poelarum, 

* RABOIIEAU (PEIRÜS PAÜ-
ivs), een letterkundige in 
1766' te La Rochelle gebo
ren , maakte zich reeds vroeg
tijdig door eenige zamensiel-
lingen beketad, welke hem 
in den ouderdom van 22 ja-, 
ren , de deuren der academie 

zijner geboortestad openden, 
Hij kwam in 1797 te Parijs, 
en vervaardigde er verschei
dene Volksliedjes en andere 
geschriften, welke Sfeergun
stig onthaald werden. Onder 
de restauratie, bekleedde hij 
den post van tweeden chef 
bij hej; ministerie van policie 
(1815—1820). Later kwam 
RABOIXEAÜ te la Rochelle 
terug, alwaar hij . de,n 21 
October 1825 overleed. Zijn 
dichtstuk over de kinderspe
len, 1802 in 8.™ vond veel 
bijval, en is in 1805 her
drukt. Men nqemt nog van 
hem: de verovering der Bas-
tille, eene ode, 1790', in 
B.y°; De gierigaard en %ijn 
vriend, blijspel in 1 bedrijf 
en in prosa, doormengd met 
vaudevilles, 1801 in 8.v° (met 
RADEI)!J Lasthenie of een dag 
van JLCJBIADJES id. 1802 
in 8,vo (met LACHABEADSSIÈ-
RE). De stad en het dorp, een 
vrolijk stukje, 1802,in8.vo 
In de openbare zittingen 
der Societè philotechnique 
(kunstminnende maatschap
pij), waarvan hij lid was, las 
hij een aan de kunstenaars 
gerigt Dichtstuk , een uit den 
bijbel ontleend Herdersdicht 
van RABENEB , eenen Brief 
aan den vi/andandere Dicht-
stukken, en vooral Fabels vol 
geest en natuur voor. Hij heeft 
in handschrift nagelaten een 
wérk over PIAÜIDS , hetwelk 
naar men zegt zeer. belang-
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rijk is. VIUENADE heeft hem 
in de Revueeneyclop. 1826, 
deel 1 bïd», 446 eene Ze-
venscheta toegewijd. 

* RABBEL (CJUODIÜS) , een, 
jesuit en geleerd wiskunste
naar, den 24 April. 1669 te 
Ponl-de*Peyfa . in jRresse 
geboren, begaf zich in den 
ouderdom van 17 jaren "in 
de maatschappij. Hij beoefen
de de schoone letteren en 
gaf onderwijs in dezelve; 
maar een bijzondere smaak 
voor de wiskundige weten
schappen deed hem tot de 
beoefening derzelve een groot 
gedeelte van zijnen tijd afzon
deren, en hij wds dezelve' 
'O eenep haogen graad mees
ter ; hij onderwees .dezelve 
gedurende 20 jaren aan het 
ooüegie 'der tlneëenheid te 
%o«» Toen de Meetkunde 
vm BE&C4RTES in het licht. 
verscheen, wekte dezelve 
zpe weetgierigheid op, en hij 
vervaardigde op dit werk aan
tekeningen, welke nogtans ge. 
durende zijn leven niet in het 
Jl°ht verschenen'. Pater LES-
PJNASSE , mede een jesuit, zijn 
«weekeling, liet dszeWe in 
*'3Q te Zyon drukken, on-' 
der den titel van Gommen-
atre etc, (Gommeniarium 
°P de meetkunde van DES-
CORTES), b 4 > De heeren 
Jj* BEAUMB , DE Win en DE 
*fiRMAX, hadden reedseeni-
ge deelen van het werk van den 

Franschen filozoof toegelicht. 
Men heeft daarenboven van 
pater RABÜEII andere verban-, 
delingen over de Mgebra, 
de kegeisneden, de diffe^ 
renliaal en de integraal» 
rekening,, in 4. t 0 Deze gen 
leerde jesuit is den 12 April 
1728 te Zyon overleden, 

RABÜSSON {dom PAUIÜS), 
in 1634 te Gannat, eene 
Boürbonnesche stad,'geboren., 
begaf zich in 1655 in de 
orde van Gluny, en bekleedde 
verscheidene posten bij dezeln 
ve« De beide kapittels van 
1676 en 1678 belastten hem 
met de zamenstelling des be
roemden Breviers zijner orde, 
wejke aan zoo- vele anderen tot 
model heeft verstrekt. Men 
gaf hem tot medewerker 
CLAÜDIOS DE YERT, van_de 
oude observantie, die zich 
slechts met de rubrieken 
belastte. Dom RABÜSSON haal
de SANTEOH. de SAINT VICTOR 
over , om aan de dichtkunde > 
een christen over waardig, 
•het*talent toe te wijden het
welk hij voor dit vak bezat, 
en de dichter maakte op zijn 
aanzoek die schoone Mym-
nussen, waartoe IE TOÜRNEÜX 
en RAR ÜSSQN hem de denkbeel
den leverden. Dom RABÜSSON 
werd in 1693 tot algemeen 
overste der hervormde orde 
verkozen;1 en gedurende de 18 
jaren, in welke hij achtereen
volgend het bestuur had , 
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iü heerschle Clunyfe vredeen 
.alle religieuse deugden. De 
fcardinaal DE Boüiktotf en de 
NOAILLES stelden zijne ver
diensten op hoogen prijs. Hij 
overleed in 1717 in den ou
derdom van 83 jaren. 

RABUTIN (FRANCISCÜS DÉ 
BÖSSY), een edelman van de 
-compagnie van den 'hertog 
van Wevers, uit eene der 
oudste en beroemdste fami-
liën van .JBourgondië, is be
roemd door zijne krijgskun
dige Gedenkschriften, welke 
hij iii 1574 te Parijs, on
der dezen titel liet drukken j 
Gommentaire etc. (Commen* 
tarium over de krijgsver' 
rig tingen tusschen HEN--
DRIK II en KAKEL F),. in 
8JQ De stijl is eenvoudig, 

. zoowel als de verhaaltrant, 
jttiaar er straalt eené groote 
opregtheid in door. Hij leefde 
onder de regering van HEN-
DRIE II en EAREI; I X , die 

' i n hem eenen getrouwen on
derdaan en eenen bekwamen 
krijgsman' hadden. 

RABUTIN (ROGER , graaf DE 
BDSST) , in 1618, te JEpiry, 
mNivernais,geboren, klein
zoon van den voorgaande, 
diende in den ouderdom van 
12 jaren in het regiment 
zijns vaders. Zijne dapper
heid blonk in verscheidene be
legeringen en veldslagen met 
luister uit. Zij verwierf hem de 

U 
posten van overste der ligle 
ruiterij, van luitenant-gene
raal der koninklijke legers, en 
van luitenant-generaal van 
Mvernais. JVadathij in 1648 
weduwenaar was geworden, 
werd hij smoorlijk verliefd 
op mevrouw DE MIRAMÏON ; 
hij schaakte baar, doch vruchv 
teloos "(Zie MIRAHION). Na
dat hij in 1665 bij de Fran-
sche academie was toegela
ten , sprak hij er eene Me
devoering mt, vol geest en 
snoeverij. Ülr was toenmaals 
onder zijnen naam t3ene ge
schiedenis in handschrift in 
omloop , over de mirinarijen 
van twee aan het hof invloed

ri jke dames D'OX-ONNE en ' 
' DÉ CHATH-LON). Dit hand
schrift getiteld , ffistoire etc 
{Geschiedenis van de minna-
rijen der GMi'èrs)', maakte 
veel gerucht. De schrijver 
had met de bevalligheid des 
stijls, met de fijnheid der 
denkbeelden, met de levendig
heid der kwinkslagen* portret
ten weten te vereenigen, met 
even zo.o veel kunst'als waar
heid geschilderd, en .welke 
eenige hovelingen voorstelden. 
De hierbij betrokkene per
sonen dienden den koning 
hunne klagten in, die reeds 
over Büssr misnoegd , hem in 
de Bastille liet opsluiten. 
De minnarijèn der Galliërs 
waren het voorwendsel zijner 
gevangenschap. Bossr bad 
deze straf reeds raar een on-
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betamelijk lied tegen «Jen 
koning, en een werk,. in den 
vorm van, een Getijdenboek 
verdiend , waarin hij in plaats 
van afbeeldselen dei4 Heiligen 
«enige hovelingen plaatste, 
welker vrouwen van minnen-
handel vérdacht waren. Eené 
ziekte, door zijne gevangen- . 
schap te weeg gebragt, ver
schafte hem de vrijheid, 
tóaar alvorens dezelve te ver-' 
krijgen, moest hij het ont
slag van zijn ambt indienen' 
en eenen brief van voldoe
ning aan 'de slagtoffers zijner 
boosaardigheid; schrijven, hij 
werd slechts uit de Bastille 
ontslagen om op zijn land
goed verbannen te worden. 
Hij bestormde gedurende dien 
tijd tPDEWUK XIV door eene 
Menigte brieven ,' welke zoo 
niet een valsch hart, ten minste 
eene kleingeestige en zwakke 
«iel verraden. Hij betuigde 
«en koning eene toegenegen-" 
heid, welke hij niet bezat", 
en zwaaide zich zelven lof 
toe, welken men Veel opreg-
t e r achtte dan die betuigin
gen van verknochtheid, waar
mede hij den vorst lastig viel. 
*fa zeventien jaren , aanzoek 
gedaan te hebben, verkreeg 
™8 eindelijk het verlof naar 
hethof terug te keeren : maar 
daar de koning hem niet wilde 
aanzien, keerde hij naar zijne 
landgoederen terug, zijnen 
*lJd tusscjhen de landelijke 

XX. DEE&. G 

vermaken en die der letter
kunde verdeelende. \Zie Rifr < 
VIÈRE-HENDRÏK FRANCISCÜS*), 
Hg overleed in 1698 ie' Ju-
tun , in ; den ouderdom van 
75 jaren, Men moet beken- ,. 
nen dat hij geest maar nog 
veel meer eigenliefde bezat, 
en hij bediende zich zei-» 
den van zijnen geest, dan om ;' 
zich vijanden te maken. Als 
hoveling, als krijgsman, als 
schrijver, als man van ge* 
luk, meende hij geen ge- ;.' 
lijken te hébben. Men heeft • 
van hem 1.° Discours eto 
(Gesprek met zijne kinderen 
over het goede gebruik der ' 
tegenspoeden, en over de ver-

1 schillende gebeurtenissen 
zijns, levens), Parijs, 1694, 
in 12.mo ]yten treft in hetzelve 
nuttige, maar algemeenebe
merkingen aan, — 2.9 Zijne 
Gedenkschriften, 2 dl.n in 
4.to, Parijs, 1693, te Jmster-* 
dam in 8 dl.*» in 4.*° her
drukt , met verscheidene zeld* 
zame stukken. Tegen over 
eenige ware' en belangrijke 
bijzonderheden, treft men er 
honderden aan, die geener? 
lei belang inboezemen $ de 
stijl maakte er de grootste 
verdienste van ui t ; dezelve 
is los, zuiver en sierlijk. — 
3.o Brieven, in 7 dl.n in 
12<HH> verscheidene malen her-» 
drukt. Dezelve waren in hun» 
neh tijd zeer beroemd ; maar 
men ontwaart in dezelve sJ 

ff 
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te duidelijk, dat zij geschre
ven zijn om publiek gemaakt 
te worden ; en ofschopn met 
verhevenheid en naauwkeurig-
heid geschreven, bevallen zij 
zelden aan lieden van eeoen 
waarlijk kieschen smaak , die 
het natuurlijke boven alle de
ze gedwongene bevalligheden 
verkiezen. — 4.° Hisioire 
etc. (Beknopte geschiedenis 
van ZoDfffFUK den Groote), 
Parijs, 1699 ,in 12.mö Dit 
is slecht? een lofdicht, en 
liet walgt des te meer daar 
de schrijver tegen zijn ge
voelen schreef, -r- 5.°\Pichl-
sïukken , in zijne brieven ei) 
in verschillende verzamelin
gen verspreid ; zij zijn veel
eer van eénen schoonen geest 
dan van een' dichter. Men 
stelt weinig op prijs dan zij
ne Grondregels der liefde 
en zijne Puntdichten , naar 
MARTJAI,IS gevolgd. De Min-
naryen der Gallïêrs, zijn 
in Jgolland, met andere le
genden .vanden dag gedrukt, 
in 2 dl.» in 12,1»°, "en. te 
Parijs f onder den titel van ; 
Holland, in 5 "dl.n in 1 2,«»o 

, RipCIIN (LOUISE FRANCIS* 
CA ; DJ? Bpssr;, dochter van. 
den voorgaande [Zie Bussjr 

'?/ RACAGIJI (JOZEF MAMA) , 
een geleerde natuurkundige, 
den 6 Jimuarij 1741, te 
a Tarraza f in de pro-

I
vineje. "P'ogherra geboren, 
werd in 1760 in het coHe-
gieder Barnabiten van Mon*a: 
geplaatst, en nam er het re-
ligeuze kleed aan, flij onU 
ving het onderngt van pater 
CAJSTEJRZONI , die in dit col-
legie de ' wiskundige weten
schappen- onderwees, en aan 
RACAGHI viel de eer ten deel 
van, wegens zijne snelle vor
deringen , nog zeer jong zij nde 
te Milane beroepen te wor-
ded., om in het collegie van 
den heiligen ALJEXANDER, les-' 
seh in de wiskunde te geven. 
Ten zelfden tijd, stelde de 
abt TRIZI, een beroemd hoog
leeraar in de hoogere wis
kunde, hem voor, zijnen leer
stoel aan té nemen. RACAGNI 
werd eindelijk tot gewoon 
hoogleeraar aan de scholen 
van Brera benoemd; deze 
geleerde, geestelijke onderwees 
gedurende dertig jaren roet 
even zooveel ijver als roem > 
en verscheiden zijner leerlin
gen zijn beroemde mannen 
geworden; JETet natuurkundige 
kabinet van Brera heeft hem 
de meeste der nieuwe werk
tuigen en instrumenten te dan
ken , welke zich in hetzelve 
bevinden. Omtrent het jaar 
1797 bezocht RACAGNI W<$-
nen, Hongarije, Rome, Nat 
pels, en knoopte met de ge
leerde natuurkundigen dier 
landen, kennissen a,an. De 

kardinaal HERZAÜÏ» de graven 
van ESTERHAZÏ,, FlRMIASOi 
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deridderHAMlLTOH en andere 
niet minder beroemde per
sonen , vereerden hem met 

, hunne'vriendschap. In 1801 
nam de Italiaansche maat
schappij hem in haren schoot 
op, en in 1812 benoemde 
het instituut hem tot zijnen 
correspondent. RACAGNI over
leed, den 5 Maart 1822, 
de achting van al zijne ambt-
genooten mede" in het graf 
nemende. Hij heeft eenen 
jaarlijkschen prijs van twee
duizend franken te Milane 
gesticht voor diegene der leer
lingen , welker zich het meest 
in de natuurkundige weten
schappen zouden onderschei-' 
den. Men heeft van hem: 1.° 
theorie der vloeistoffen,. in 
1777 gedrukt. De schrijver 
handelt in dit werk over de 
vloeistoffen in het algemeen, 
en in het bijzonder over het 
water, de lucht en de elec-
trictteit; — 2.° Verhande
ling over de overbrengingen,.. 
Waarin hij de verschillende 
door DE PRONT r FOSSOMBRO-
H* en BEZOTJT voorgestelde 
formulieren, onderzocht; — 
3 '° Verhandeling over de 
eigenschap de? eleotrieke 
bliksem - afleiders , in de 
handelingen der Italiaan-
sche maatschappij; opgeno
men dl. 18 , blda. 1S9 j — 
4.° Verhandeling over de 
^genschappen der getallen, 
,in de Verzameling d«s In.-

6 

stituuis geplaats. RACAGKI be
proeft in deze verhandeling 
om de theorie van KRAMP 
algemeen te maken* Men 
heeft hem nog proefnemingen 
te danlen met pater PiNO> 
zijnen ambtgenoot, gemaakt, 
over den door het water 
werkenden slormram, waar
van deze beide geleerden, 
het eerst de zonderlinge uit
werkselen verklaarden. Doo 
tor LABOS , heeft de lofrede 
varti pater RACAGNI geschreven. 

RACAN (HONORAT DE BDEIL 
markies DB), een Fransch. 
dichter, in> 1589 in Tour-
raim te la Moche Racan 
geboren-, was de zoon van 
eenen veldmaarschalk d?er ko
ninklijke legers, en werd een 
der eerste leden van de Fran-
sche1 akademie. Hij genoot 
eene geheel militaire opvoe
ding , en legde zelfs zulk eenen 
afkeer voor deLatijnsche taal 
aan den dag, dat hij , zegt 
men., nooit de Confiteor koa 
onthouden. In den ouderdom 
vaw 16 jaren werd hij kamer
page des bonings, onder BEL
LEGARDE, die op bevel van 

-HENDRIK IV, MALHERBE in 
zijn huis had opgenomen. RA
CAN volle neef van mevrouw 
DE BEWEGARDE, had de ge
legenheid dezen grooten mees
ter in de dichtkunde te gaan 
bezoeken , en hij vormde zich* 
onder hem. De jonge RACA» 
2 
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verliet het hof om de wa
pens op te vatten, maar hij 
maakte slechts fwee of drie 
veldtogtcn mede, en kwam 
na het beleg van Calais te 
Parijs terng. Toen was het 
dat hij MAÜHERBE , over dë 
door hem in te slaneo loop
baan raadpleegde. Tot eenig 
antwoord stelde de dichter 
zich tevreden hem de fabel 
van den molenaar, zijn1 zoon 
en dèn ezel, voor te lezen , 
eene geestige fabel door POG-
GÏO gevonden en door L A Ï W -
TAINE gevolgd. De markies 
DE ftlCAif, zette nog eeni-
gen tijd > de loopbaan, welke 
hij omhelsd had •, voort, klom j 
tot den graad van veldroaar-

-' schalk cp , trad in den echt, 
en bragt het overige van zijrt 
leven, te midden der ver
maken en de beoefening der 
musen door. Zijne Herders
zangen , zijn in den herder
lijken geest aanbevelenswaar
dig. Die, welke aldus begint: 
Paissez, cheres, brebisjouis-
sets de lajoie. (Graast, lie
ve schaapjes,, blij te moe), 

^ enz. gaat voor zijn meester-
\ 'stuk door. Men heeft van 
' hem ook Bustdichten, over 

'de wisselvalligheid der men-
f scheJijke grootheden, (Zie 

JLOUISE van Frankrijk.) Zij
ne vertaling van de beroem
de strophe van HORAÏIDS, 
Pallida mors, is dikwijls, 
maar altijd tot zijn nadeel , 
met die van MAIHERBE ver

geleken , zie hier de verta
ling van RACANj 

l es lois_ de 1» mor t sont futoles , 
Aussi hien tms maisons royales, 

, Ou'aux tandis couvorts de rosoaux* 
Tous nos jours sont sujets aux .parques s 
CeuX des borgers et dea mónarquea 
Sont cóupó's des memos ciseauxt 

MAIHERBE had gezegd: 

Xe pauvre, en sa caliane, o i le.chaumo 
Ie coirvre, , 

Est aujet ïi ses lois; 
Et la garde qnl veille,>ux barrières du 

louvre, 
tf'eu düfond pas noa roi«. 

De verdienste van RACAN, 
bestond voornamelijk in de 
onbewimpelde en treffende 
wijze van uitdrukking aller 
voorwerpen-,, die zelfs, welke 
tot de verhevene dichtkunde 
behoorden, maar hij slaagde 
beter in die, welke eigen
lijk in het vak der eenvou
dige en natuurlijke dichtkun» 
de te huis behoorden. Hij 
overleed te la Roche Racan 
in 1670 , in den . ouderdom 
van 81 jaren. De schrijver 
der *irt Poètique, heeft 
MAIVHERBË en RACAN , in de
ze beide dichtregels zeer wel 
geschetst: 

MAWjaiBB, d'iin li<Sros pont vanter les 
exploitsj, • . . . ' • 

J U O A S , chanler ï h i l i j , les bergers et 
les bois. 

De werken van RACAN, zijn : 
l.o Bergerzes. (jfferders-
dichlen), Parijs, 1628, io 
8.vo _ 2.0 Lettres etc, [Brie
ven van verschillenden in
houd) , in de verzameling der 
Nieuwe Brieven Tan FAKET 
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opgenomen , Parijs, 1627 , 
in 8.vo — 3.° Zes septetc. 
(De zeven boelpsalmen), in 
1631, in 8J° — 4.o Poe-
sies etc, (Dichtstukken van 
verschillenden inhoud), in 
de verzamelingen van 1621 , 
1627, 1633. — 5.o Odes 
etc, {Gewijde oden), Waar
van het onderwerp uit-de 
psalmen DAVIDS ontleend , en 
naar den'geest des lijds ge
wijzigd 'is, met eene Per-
handeling , tegen de welen-
schappen ," Parijs , 1651, 
in 8.vo — 6.° Mémoires 
etc, (Gedenkschriften om te 
dienen tot de levensbeschrijf 
ving van MALHEHBE) , een 
deel in 12.mo u. 7,0 Der
rières etc. (Laatste werken 
eft Christelijke dichtstuh-
M , Parijs, 1660. Cotï-
sTBtTER, gaf eene uitgave 
zijner Volledige PP'erken in 

'«et licht, 1724, Parijs ,2 
dl.n in 12.mo Maar men treft 
'D dezelve de Gedenkschrift 
ten betrekkelijk het leven van 
MAZBERBB niet aan ; en er 
ontbreken daarenboven ver-
«cheidene stukken , onder an
deren eene Ode aan MICHE-
LIEÜ, 

* RACCAFORXB (INNOCKNTI-
"*);. een Ijanonik , in 1640 
je Palermo geboren, om
helsde den geestelijken staat, 
en werd kanonik'der hoofd-
Kerk van Catane. Hij Ver-

• • • G 
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wierf door zrjne letterkun
dige ervarenheid, vooral in 
de geschiedenis van zijn land , 
cenen grooten roem. Hij heeft 
een zeer belangrij k werk na
gelaten , getiteld; Geschied
kundig dagblad van Sicilië , 
door PJSÏBÜS GARRERA , enz; 
gevoegd. RACCAFORTE, heeft 
ook in zijne landtaal eenige 
dichtstukken geschreven, wel
ke men in verscheidene P~er-
%amelingen van •Siciliaan-
sche gedichten aantreft. De
ze landtaai is zeer geschikt 
voor den stijl der Jierders* 
zangen. 

RACHEL, tweede dochter 
van LABAN , huwde met den 
aartsvader JACOB S in het jaar 
1752 vóór J. C, Zij baarde 
JOZEF en BENJAMIN. RACHEL 
overleed bij de bevalling van 
dezen laatste. Zij werd op den 
weg, welke naar Ephrata 
leidt, begraven , alwaar JA
COB haar een gedenkteekeri 
oprigtte, hetwelk gedurende 
verscheidene eeuwen bestaan 
heeft, Men toont nog heden , 
op den weg van Jiïphrala, 
eene soort van koepelgewelf 
aan, door vier vierkanle pij
laren geschraagd, welke even 
zoo vele bogen vormen , en 
men beweert, dal dit het 
praalgraf is, door JACOB 
voor RACHEL opgerigt, Maar 
daar dit gedenkstuk nog in 
zijn gsheel daar staat, is 

g ' 3 . . ' : . " • • 
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het moegelijk te gelooven, 
dat dit hetzelfde is, hetwelk 
de aartsvader aan de nage
dachtenis zijner echtgenoote 
toewijdde. 

BACHEI. (JoACBiM),in Ne
der T Saksen geboren , een 
Duitsch dichter, rector der 
school van Morden, heeft 
zjch in de 17.<? eeuw, voor
namelijk óp het hekeldicht 
toegelegd. Hij heeft niet met 
dezelfde zuiver- e» fijnheid 
van DÉSPRÉAUX geschreven ; 
maar hij is heviger en over
al betoont hij zich de on
verzoenlijke vijand der on
deugd en der bespot lelijk he
den. Het kraphtvolie zijner 
schriften , deed hem den naam 
van Duitschen LÜCIDS geven. 

RACINB (JoAüüfEs), een der 
schoonste geniën der' eeuw-
van LODËWIJK XIV, en wei-
ligt de volmaaktste treurspel-
dichter, welke ooit geleefd 
heeft, werd den 21 Decem
ber 1639, in hetzelfde jaar, 
waarin CORNEIHE in den ou
derdom van 33 jaren HORA-
ÏJÜS en CtNBA ten tooneele 
liet voeren , te Ferlé'Milon, 
uit eene adellijke familie ge
boren. Daar hij reeds inden 
ouderdom van 3 jaren, een 
"wees was, werd hij eerst te 
Beawais, daarna te Pary's 
aan het collegie van Mar' 
court, en eindelijk te Pori-
lioyal - des - CAamps, waar 

heen MARIA DES MOÜLINS, 
zijne grootmoeder, zich be
geven had, opgevoed. Hij 
had eenen bijzonderen smaak 
voor de treurspeldichters, en 
verdiepte'zich indebosschen 
der abdij, met eénen Huri-. 
pides in de hand, dien, hij 
toenmaals reeds trachtte na 
te volgen. Hij verborg boe
ken, j.en einde dezelve op 
ongelegen uren te doorsnuf
felen. De saeristijn CLAÜDIDS 
LAN.CEI.OT , zijn meester in 
de beoefening der Grieksche 
taal, verbrandde hem ach
tereenvolgend drie exempla
ren der Minnarijen van THE-
4GENVS en CBARICLÈJ , een 
Griekschen roman» welken hij 
bij de derde lezing van bui
ten .leerde. Na zijnen leertijd 
in de wijsbegeerte aan het 
collegie van JBarcourt vol» 
bragi te hebben, begon hij 
met eene Ode op hethuwe-. 
lijk van LODEWIJK XIV. Dit 
stuk getiteld: La nymphe 
elc. (fie Nimf der Seine), 
verschafte hem eenegratifiatie 
van 100'Livresen eenejaar* 
wedde van 600 Livres. Be 
minister COLBERT, verwierf 
voor hem beide deze gunst
bewijzen. RACINE vervaar
digde tegen het einde van 
1663, eene andere ode, ten 
onderwerp hebbende om de 
herstelling der drie akade-
mien te vieren en getiteld s 
La renommée aux muses, 
Welke hem eene nieuwe gra-

http://Lan.cei.ot
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tfficaüe verwierf, en hetwelk 
voor hem nóg van meer be-
lang^was, hem in de gele
genheid stelde van met Boi-
IEAÜ in aanraking te komen. 
Deze aanmoedigingen deden 

'hem besluiten om zich op 
de dichtkunde toe te leggen. 
Vruchteloos beriep ëen zij
ner ooms, een kanonik en 
vicarius - generaal van TJzès 
hem naar die stad, om hem 
een rijk benificie af te staan; 
dé stem des talehts riep hem 
naar Parijs terug. Hij begaf 
zich derwaarts in 1664, het 
tijdstip van zijn eerste too-
neelstuk, hetwelk de The-
baïdè of de Vijandelijke 
broederswas, in 1666 door 
JLEXANDER gevolgd. Want 
HACHJE , ofschoon in de ge
strenge regels van Port-Èoyal 
opgevoed, en het geestelijke 
gewaad dragende, werkte 
niettemin ten voordeele der 
kluchtspelers; en het is niet 
de eerstemoal dat men een 
aanhanger der gestrenge ze
deleer (het rigorismusf, zich 
wet "zaken zag bezighouden, 
welke de lafhartigsle proba-
Uli&ien als met den geest des 
Clhristehdoms, strijdig zou
den hebben beschouwd. Het 
Was omtrent* dien tijd, dat 
hij de priorij van Mpignay 
Verkreeg; maar hij had er 
niet lang genot van. Dit 
benificie werd hem betwist, 
en het eenige wat er hem 
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van overbleef was een pro
ces ; hetwelk noók hij '', noch 
zijne regtërs ooit wel be~. 
grepen; ook liet hij: en het 
benificie .en het proces va
ren. Hij werd wéldra in een 
ander proces gewikkeld .het
welk meer gerucht maakte. 
DES MARETS ÖE SAINT SoRUtr, 
schreef tegen NICOLE , die, 
in de eerste, zijner brieven 
de tooneeldicbters 'voor ver'" 
giftigers, niet der ligcha* 
men maar der zielen üit-
kreet.' RACWE trok zich de
zen schimpschoot aan, hij, 
gaf eerst eenen brief tegen 
zijne oude meesters gerigt, in 
het licht. NxcotË verzuimde 
hem te antwoorden : maar 
BARBIER,D'AUCOÜRT'en Da-
BOIS , deden zulks voor hem. 
RACINE wederantwoórddë hem 
in eenen brief, welke den be-
leedigden man, die ten allen 
prijs gelijk wilde hebben, ver
raadde. BOIIEAÜ, wien hij den-
zelven liet zien , alvorens hem 
in het licht te geven, spoor
de hem tot de vernietiging 
deszelven aan. ALEXANDER 
werd door JNÜRONACHE, in 
1688 uitgevoerd, gevolgd. Het 
blijspel lesPlaideurs{dePlei-
Iers), in hetzelfde jaar ten too-
neele gevoerd, vond, uithoofde 
der zinspelingen , waarin toen 
verscheidene personen her
kende en der anekdoten , 
welke het onderwerp der ge
sprekken van de Parijzenaar» 
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wareö geweest, veel bgval, 
het was voor het overige 
slechts eefle navolging der 
pp'espen van ARISÏQP'IIAI&ES ; 
dit.stuk wórdt in liet Thé-
atrë-Francais nog voorge
steld. ÈRiTTjNNJCUS, ver
scheen in 1670. BÉRÉNICE, 
ïn het volgende jaar ten too-
neele gevoerd, is slechts een 
Merderzang in heldendicht; 
hetzelve schiet te kort in die 
gfpote bejangwekking en dat 
Verschrikkelijke,,,het welk de 
heide grootste drjjfvederen des 
treurspels uitmaakt. RACIWE 
nam in 1672 een verhevener 
vlagt» in BJJAZET. MI-
ITBRIDJÏES, in 1673 uitge-
.voèrd , is meer in den smaak 
van den grooten CORNEILLE , 
ofschoon de liefde * nog de 
voornaamste drijfveder van 
dezen bruiloftszang uitmaakt; 
en deze liefde er zaken in 
doet verrigten , het treurspel 
weinig waardig. MimRlbA-
ÏES bedient zich in hetzelve 
tan eenen looneellist, ten 
einde êène jonge persoon te 
terrassen, en daardoor haar 
geheim te vernemen. Deze 
razernij om overal de liefde 
in het spel te brengen, heeft 
bijna al de hel.den van RA
UWE onteert. VOLTAiitE had 
wél gelijk te zeggen j » De 
kenners, welke meer behagen 
scheppen in de sierlijke Zacht
heid van RACINE , dan inde 
pracht van CoRKBlllK , schij
nen mij naar diegenen te ge-

IJken , die de naaktheden. van 
CoRREGöio , boven het kui-
sche en edele penseel van 
RAPHAët, verkiezen." lpm~ 
GENIE , verscheen eerst twee 
jaren later (in 1675), en ver-
diende- ̂ hetzelfde verwijt als 
de voorgaande. PHÉDRUS, 
werd in 1677, twee dagen 

'voor de voorstelling van het-' 
zelfde onderwerp , .door PRAI-
DON behandeld, voorgesteld. 
Het plan der beide stukken' 
heeft bijna denzelfden sa
menhang , dezelfde personen , 
dezelfde omstandigheden, den-
zelfden grondslag van gevoe
lens- e» denkbeelden, maar 
dan eerst als de beide schrij
vers nader in, aanraking 
komen, gevoelt men het 
overwigt des talents. Intns-
schen lokte PRADON , doof 
de vijanden van RACINÉ on-
dersteund , geheel Parijs naar 
zijn stuk, terwijl dat van 
zijnen mededinger met uit
jouwingen en, bespottingen 
werd "overladen. RACHJE, de 
tooneelkundige loopbaan, met 
zoo veel doornen bezaaid, 
moede, besloot karlhujzer. te 
worden. Zijn. gewetensbe-
stünrder, die de onstandvas
tigheid van zijn karakter ken
de , raadde hem aan, zich 
liever aan de wereld en het 
toofleel te onttrekken door 
een christelijk huWelijk ,dan 
door eene geheele afzonde
ring. Hij huwdeeenige maan
den later, met de dochter 
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van den Franschen tresorier 
van Atnièns, In' hetzelfde 
jaar van zijn huwelijk, in 

• 1677, werd RACINE met het 
schrijven der geschiedenis van 
LODEWUK XIV belast, ge

zamenlijk met BOILEAÜ. De
ze geschiedenis is nooit in 
het licht verschenen; het 
handschrift is in den brand 
der bibliotheek Van DE VA-
WTCOÜRX door de vlammen 
verteerd, JEr is, naar,men 
zegt, een fragment van ge
red, hetwelk in 1784, in 
het licht is verschenen. (Zie 
Ie Journ. kist, et lilt. 1 
December 1784, blz. 502). 
DU fragment geeft geen groot 
denkbeeld van het werk en 
biedt werkelijk slechts eene 
Geschiedkundige lofrede aan, 
onder welken titel het ook 
j£ het licht is verschenen. 
Men bewondert en prijst in 
hetzelve alles. » Zoo zeer is 
liet waar, zegt een criticus, 
dat meü nooit de geschiede-
j"s> gedurende het leven der 
<«oningen kan schrijven, voor-' 

1̂ dan niet, wanneer het 
W» gelukt is, de geesten te 
onderdrukken, zoo als Lo-
»EWIJK XIV, zulks gedaan 
j*ad. Men moet zich alsdan 
bepalen de gebeurtenissen, 
naar eene tijdrekenkundige 
orde te verzamelen, en men 

f"?.. ? 8 e n r e S l » om van Se" 
hjktijdige geschiedschrijvers 
meef. te verwachten.'* De 

Godsdienst had RACINE aan 
de dichtkunde onttrokken ; 
de Godsdienst bragt hem tot 
dezelve terug: mevrouw DE 
MAINTENON verzocht hem een. 
stichtelijk stuk te - vervaardi
gen , hetwelk te SI. Cyr 
kon gespeeld worden : hij ver-, 
vaardigde er twee JSSTHER 
en AmALid, maar deze 
treurspelen, ofschoon uitste
kend schoon , en Ware mees
terstukken van het Fransche 
tooneel, werden niet met 
dezelfde geestdrift als de voor
gaande ontvangen: een nieuw 
bewijs der ware beweegrede
nen, welke de toejuichingen 
in de schouwburgen te weeg 
"brengen 5 steeds zwak wan
neer de bedorvenheid des 
harten dezelve niet'versterkt. 
Men zeide,» dat het een vroom 
onderwerp was, geschikt om 
kinderen te vermaken . . . . " 
RACINE was toenmaals in het 
genot van alle genoegens, 
welke eenen schoonen geest 
aan. het hof kan ie beurt 
vallen. Hij was gewoon edel
man des konings, die hem 
als gunsteling behandelde en. 
hem gedurende zijne ziekte 
in zijne iamer liet slapen. 
Deze vorst hoorde hem gaar
ne spreken, lezen en decla
meren. Alles verlevendigde 
zich in zijnen mond, alles nam 
in denzelven. ziel en leven 
aan. Zijne gunst was van kor- % 
ten duur; en zijne ongenade 

8 5 
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verhaastte zijnen dood. Me-
trouw DË MAINTENÖÜT , door; 
de ellende dès volks getrof
fen , verzocht van RACINE 
«ene Verhandeling over dit 
belangrijke onderwerp. JÖe 
koning zag zulks in handen 
dezer dame, en ontevreden 
dat zijn geschiedschrijver 
zich in zijne administratie 
mengde, [ verbood hij hem 
weder* onder ' zijne oögen te 
komen, terwijl'hij zeide : 
» PFil hij dan, omdat hij 
een dichter is , ook minister 
xijn?" Treurige denkbeel
den ,eene hevige koorts, eene 
gevaarlijke; ziekte-, waren het 
gevolg 'dezer woorden. RA-
ciNfi overleed den 22 Junij 
1699, in den ouderdom.van 
60 jaren aan eenè kleine ver-
zwering in de lever. Zulk 
een groote afstand, bestaat, 
er tasschen de sieraden des 
geestes en de kracht der ziel; 
tusschen de beoefening der 
letteren , en de gevoelens der 
ware grootheid; die zoo le
vendig hare onafhankelijkheid 
der hoven en der koningen 
gevoelt, en ;er zulk een ge
not van heeft I RiciNE was 
van eene middelmatige ge- ' 
stalte, zijn voorkomen was 
aangenaam , zijn gelaat leven
dig en zacht. Hij bezat de 
bescheidenheid van eenen ho
veling en de kwinkslagen van 
eenen. schoooen geest. Zijn 
karakter was beminnelijk, 
maar het ging voor yalsch 

door; en , mei eene schijn-, 
bare zachtheid, was hij van 
natuur zeer bijtend, Ver
scheiden puntdichten, een 
aantal coupletten en hekel», 
dichten , welke men hij Zij
nen dood verbrandde, be
wijzen de waarheid van het
geen DrêSFRÉAüX aan diege
nen antwoordde, welke hem 
al te boosaardig vonden. RA
CINE , zSide hij, is zulks 
meer dan ik. De gebreken 
van dezen dichter werden 
gedeeltelijk door verhevene 
hoedanigheden uitgewischf.' 
De Godsdienst onderdrukte 
dikwijls zijne neigingen. » De , 
rede, zeidé BOILEAÜ bij de
ze gelegenheid, geleidt ge
woonlijk anderen tot het ge
loof; maar het is het geloof 
hetwelk RACINË . tot de rede 
heeft gëbragt." Daarbij merk
te men eene soort van wan
kelmoedigheid in zijn gedrag 
op , en eenen staat van ge
schil ,.'tusschen God en de 
wereld /tusschen zijn gewe
ten en de dingert welke hetr 
zelve afkeurde. Dij ^as op 
het einde zijner dagen met 
eene teedere godsvrucht, eb 
eene strenge regtschapenheid 
bezield : hij veroordeelde het 
gebruik, hetwelk hij van zij
ne talenten ten voordeele van 
eene wijze had gemaakt, 
waarbij de christelijke deug
den zoo weinig te winnen 
hebhen. Behalve de treur
spelen van RACINE , hebben 
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wij van hem,: 1.° Des Can-
tiques. (Lofzangen), welke 
hij ten gebruike van St. Cyr 
vervaardigde. Dezelve zijn vol 
zalving en zachtheid. Men 
droeg een derzelve den ko
ning voor , die, bij deze re
gels j ' 

Mon Dlou, qucllo guorre crucllel 
Je trouve deus:. hommes en moi ï 
Vïïn vou.t IJUO, plein d'amour .joiyr toi , 
Je te aois sans cesse üdelle j 
1'Autro, 1 tes volónliSa r'e>elle ; 
Me «oulèyó contra ta loïi , 

aan mevrouw DE MAINTENON 
zeide'; » Ziedaar, mevrouw ! 
twee mënschen die ik zeer 
wel ken." — •. 2.» VMistoire 
etc, (De geschiedenis van 
Port-Royal),,\'16lJ , 2 dJ.» 
in 12.nu> j) e stijl van dit' 
werk is vloeijend en geschied-
kundig, maar dikwijls al te 
vrÜ» men ontwaart er- uit 
dal de gesohiedsóhrijver in 
«e noodzakelijkheid- is , om 
nu als verdediger en dan als 
lofredenaar op te treden. 
CIEMENCET heeft ons ook eene 
Geschiedenis) van dit, door 
de partij zoo zeer, beminde 
huis, nagelaten. Er verscheen 
«jervan in 1786, een nieuwe 
Ultgave Parys,4 dl n in 12.»» 
|o 2 dl.n vereenigd. Daaren
boven bestaat er nog: Mémoir 
>es hist. et chron. van Galt» 
«ERT. Zoo vele geschiedenissen 
Vaneen religieus-huisschijnen 
'e kennen te geven, dat bet 
behoefte aan lieden had die 
®r 8»ed van verhaalden. (Zie 
^EMENGEX). — 3.o Idylleeh, 

(Herdersdicht op den vre
de) , vol groote beeldenen 
lagchende schilderingen. — 
4.o . eenige Puntdichten,' 
,eene soort die niet dan al 
te véél in zijn karakter lag,-
en waarpp hij zich misschien 
nog meer zou toegelegd heb
ben , zoo niet de wroegin
gen zijns gewetens er den 
smaak van verzwakt hadden? 
•— 5.o Brieven en eenige 
werkjes,- door zijnen zoon 
in deszelfs Mémoires etc. 
(Gedenkschriften over het 
leven van JAN: RACINE) * 
1747, 5 dl.n in 12.m» in 
bet licht gegeven. Men vindt 
de verschillende wérken van 
RACINE in de uitgave zijner 
Werken, in 1768, in 7 dl.o 
in 8.vo, door LUNEAÜ DE 
BOISJERMAIN in het licht'ge
geven , die dezelve met aan-
teekeningen verrijkt heeft. 
De abt D'OWVEX heeft Taal
kundige aanmerkingen op 
RACINE in het licht gege
ven , met eenen Critischen , 
brief over het rijm, aan 
den president BOCHIEK ge-
rigt, in 12.»°, Parijf, 
1738. In het volgende jaar 
gaf de abt DES FONTAINES 
dit geschrift tegen het voor
gaande in het Jicht. RACJNE 
etc. (De gewroken RACINÊ 
of onderzoek dèr taalkun
dige aanmerkingen van den • 
abt iïOurET op de wer
ken van RACWE), Jvi-
gnon, Parijs, in 12 »"> De-
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ze beide geschriften verdie
nen gelezen te worden. Dat 
Tan den abt D'OMVET is ia 
'1766 herdrukt. (Zie COR-
HEiiXE). Er bestaan nog 
andere aanleekeningen en 
commentariën op BACINE, 
men moet dezelve met om-
zigtigheid lezen en derzelver 
lof wantrouwen: de meest 
bekende zijn die van LA-
•HARPE en GEOFFROI.' Men 
zegt dat hij aan LODEWIJK 
XIV Tan de gewoonte welke 
deze vorst had, om in de ba-
letten , welke aan het hof ge
geven werden , op te treden, 
door deze verzen in het treur
spel BRIITANICÜS deed afzien. 

» Jour toulc nnltiHioa, pour vortu sin
guliere, 

» ,11 oxoolle & conduiro uu char daiis 
la carrière, 

» A. diaputer doa prix in<ligucj do sus 
* mairis, 

» f A so donner lui-mcmo en apootaclo 
aux IVomains* 

De uitgaven van zijne too-
neelkundige werken zijn on* 
telbaar; wij zullen enkel die 
van BODONI aanhalen , 1813, 
3 dl.» in fol., en die van 
PETRUS JDipoT den oude, 
jaar 9 (1801 — 1805), 8 dl.» 
in fol. een der prachtigste 
boekwerken, welke de boek
drukkunst ooit heeft voort-
gebragt. Onder de uitgaven 
der volledige werken 'van 
RACINE , zullen wij die van 
GARNIER i Parijs, 1807 , 7 
dl.n. in 8.vo met het Oom-
meniarium van LAHARPE en 
het portret des schrijvers 

IC 
aanhalen , diö van AlMÉ MAR
TIN met de aahteekeningen 
van alle commentators, Pa-
rijs', LE FEBVRE, 1820» 
1822 en 1825. [Vooral ook 
komt hierbij in aanmerking 
de schoone uitgave in één 
royal8.vo deel, 1837, door 
ÏPiRMlN DIDOT freres et 
comp. te Parijs, voorafge
gaan door eene levensschets 
des schrijvers door Louis 
RACINE , en versierd met 
een uitmuntend portret des-
zelven door NOIVLET in staal 
gegraveerd.] 

BACINE (LODÉWJJK), zoon 
van den voorgaande, werd 
den" 6 November 1692 te 
Parijs geboren. " Nadat hij 
zijn' vader reeds vroegtijdig 
verloren had, werd hij aan 
de zorgen van BoiMN ? toen
maals principaal van het col-, 
legie van JBeauvaisy toever
trouwd. Hij raadpleegde 
BoiLEAü, die hem raadde zich 
niet op de dichtkunde toe 
te leggen; maar zijne zucht 
voor de muzen sleepte hem 
mede. Hij gaf in 1720 het 
dichtstuk der Genade (fa 
Grace), met zeer veel zui
verheid geschreven , en in 
hetwelke men zeer gehikki-" 
ge verzen aantreft, in het 
licht. Hij vervaardigde het
zelve bij de paters van het 
oratorium van 0. h. V. der 
Deugden, lot welke hij de 
wijk had genomen, na.hm 
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geestelijke kleed té hebben 
aanvaard. De verdrietelijk
heden, welke zijn vader aan 
het hof ondervonden had , 
deden "hem deze verblijfplaats 
schroomen ; maar'het geluk
te den kanselier D'AGUESSEAÜ, 
gedurende zijne ballingschap 
te tfresnes , hem met de 
wereld te verzoenen, welke 
hij verlaten had. Hij maak- j 
te zich beschermers, die tot 
«ijne fortuin bijdroegen. De 
kardinaal DE FLEURT, die 
•zijpen vader, gekend had , 
verschafte hem eenen post 
hij de geldmiddelen; en hij 
sleet toen stille en gelukkige 
dagen me^ eène echtgenoote 
die zijn geluk uitmaakte. Een 
eenige zoon, de vrucht hun
ner vereeniging, een veel 
belovend jongeling, kwam 
ongelukkiglijk in de aardbe
ving en de overstrooming, 
welke in 1755 Cadix ver
woestte, om het leven. Zijn 
'ader., levendig door dit ver» 
*>es getroffen, leidde van 
d.ezen oogenblik af een treu» 
rig leven, en overleed in 
groote gevoelens van gods
vrucht, in 1763, in den 
ouderdom van 71 jaren. De 
academie van opschriften tel-
<k hem van af hetjaarl719 
onder hare leden. Deze 
dichter strekte der mensch-
neid tot eer, een goedeiur-
%et > een, goede echtgenoot, 
®8I> teeder vader zijnde , was 
H tevens getrouw aan de 
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vriendschap, erkentelijk je
gens zijne weldoeners, ter
wijl, ondanks de verstrooi-
jingen waaraan hij onderhe
vig was, de opreglheid-in 
zijn karakter, en de welle
vendheid in zijne manieren 
heerschten. Hij had zich 
doen „afschilderen met de 
werken van zijnen vader in 
de hand, en den blik op dit 
vers van PHÉDRÜS gevestigd. 

Et moi» fils inconn» i'wii siglórienxpèfo 

Van de Waaiheid des Chris
tendoms doordrongen, ver
vulde 'hij de pligten deszel-
ven met naauwgezetheid. Men 
heeft van hem: Oeuvres etc. 
(Gemengde werken) in 6l.a 

in 12.H»O Men vindt in deze 
verzameling: 1,° zijn dicht-
stük la Religion (De Gods
dienst), afzqnderlijk. in 8.vo 

. en 12.»° gedrukt, met uit
muntende aanteekeningen ; 
dit werk biedt de bevallig
heden der waarheid en der 
dichtkunde aan. Er komt 
geen gelang in voor, het
welk niet uitmuntende trek
ken en bewonderenswaardige 
verzen bevat, In de laatste 
uitgaven treft men verande
ringen aan, welke de schrij
ver, vooral in de aanteeke
ningen, meende te moeten 
maken , uit ontzag voor ze
kere critici, die de bondig
heid, welke hij hun toeschreef, 
niet bezaten, en deze kwa
lijk begrepene inschikkelijk» 
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Cler KioiHB, j 'a i In, dans fea vers di -
„ , F dactiquea,. 
De ton JANSEmrs les dogmea fanatiquea:, 
Oneltjuofoia je t'admirc, et na te Cfois 
0 . ow rion; 
Si ion atyl» me plait, ton. Dien ja'cat pus 

Ie mïoii; 
l u m'on laii HM tyrah, ,je' vonx qn'il 

«oit m<ra pero, 
\ Si ton culLe estsacro'ïemieneatvoloritah'o; 

• Be sou aang mieus que toi jo reconnnia 
lo pr ix , 

, Xti Ie aors en oaolavo, 'et;e Ie aers on!JUaF 
I Crois-mdi, n'alïecto point uno inulile 

• audaco, 
Il faut onmprondi'0 Dien pour comprendre 

* t la grace > 
Soumeüona nos esprit* t pre'aentona-J.ui 

noa camra, 
Et «oyon» des ChriStionj» et non paa do» 

doctoura.-

• c . . . ..• 

3.o Oden, door den rijk
dom des rijms, het edele der 
denkbeelden, en de juistheid 
der uitdrukkingen aanbeve
lenswaardig. Ofschoon in den 
waren toon van die soort 
vervat, zou tóen meer wen-
schen er het vuur van Roos-
SEAÜ in aan te treffen. •— 4,°-
Brieven , welke eenige oor
deelkundige overwegingen be
vatten. Zijadichttrant is sier
lijk ; maar men vindt er geen 
enkelen zeer treffenden trek in; 
en het ontbreekt aan denzelven 
in het algemeen aan vuur en co-
loriet. — 5,° Des Rèfiexions 

•etc. {Dichtkundige overwe
gingen) , welke men met ver
maak gelezen heeft, ofschoon 
zij niets nieuws noch diep-
zinnigs bevatten ; -— 6,° Mé' 
moires etc. {Gedenkschriften 
over het leven van JojlfNSS 
fi^ciNE), afzonderlijk, in 2 
dl.n in 12.*»o gedrukt. De
zelve zijn voortreffelijk en 
belangrijk voor degenen die 
de letterkundige geschiedenis 
beminnen. Indien er eenige 
beuzelarijen in, voorkomen , 
moet men zulks aan eenen zoon 
vergeven, die van zijnen va
der , en van een zoo beroem
den vader spreekt.. » Wee 
de koele ziel, zegt een bil
lijke criticus, welke niet be
wogen wordt, als zij die pro
cessie bijwoont, waarin de 
schrijver van ATHAIIA het 
kruis draagt, waarvan zijne 
dochters de geestelijkheid uit-

heid, neemt somtijds het 
voorkomen van zwak- en on
gerijmdheid aan. Dit dicht-
stuk, hetwelk LA HARPE als 
een der besten van den twee
den rang beschouwt, is ver
scheiden mtflen herdrukt, en 
inEngelsche en Hoogduitsehe-
twee malen, in Italiaansche 
en verscheidene malen in La« 
tijnsche verzen vertaald. — 
2.° Zijn dichtstuk La Grace 
etc, [De Genade), • 1822, 
hetwelk men achter het voor
gaande aantreft. Hiervan is 
eene critiek, in het licht 
verschenen, waarin men on
derzoekt: 1,° de aaneenscha
keling en- de rijmklanken , 
2.° het leerstelsel. Deze cri
tiek verscheen in 1723, in 
het licht, onder den titel 
van Exatnen (Onderzoek), 
Dezelve is soms eenigzins ge
streng; maar er komen ook re
delijke aanmerkingen in voor. 
VoiiTAiRE heeft aan den schrij
ver van dit dichtstuk de vol
gende regels gerigt; 
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maken, ,en 'welke de'jonge 
Lioitvii, (naam van LODEWIJK 
RACJNE in zijne jeugd), die 
deftiglijk de eerwaardige be
dieningen van herder waar
neemt , besluit 1 * Men rnoet 
bekennen: onze zeden zijn 
ïpo bedorven , onze smaak 
is zoo vervalscht, dat wij bij 
hel lezen dezer gedenkschrif
ten, ons, ik zal niet zeggen 
in eene andere eeu w, maar 
ijl eene andere wereld- ver
plaatst, wanen, Intusschen 
zijn er nog regtschapene zie
len , die den geheelen prijs, 
eener hulde, door de kinder
aan de ouder-liéfde bewezen, 
gevoelen , en nimmer, neen 
nimmer zal onze opgeblazene 
menschlievendheid, deze tref
fende openhartigheid even»' 
aroo, , . . " JSr bestaan van. 
dezen schrijver nog twee mid
delmatige werken;'.•—' 7.° 
Rvmarques {Aanmerkingen 
op de treurspelen van, Jo~ 
JlfiïÉs MJCINE), 3 dl.» in 
ïa.mo Uit is eene uitgebreide 
wltiek: men heeft den schrij
ver verweten , dat hij in verhe
venheid, in kennis der tooneel-
gebruiken, en van het men-
schelijke hart te kort schoot. 
Er komen echter goede aan
merkingen in voor. —- 8.° 
Eene Vertaling (in het 
Eransch) van het verloren 
paradijs van MUTON , 3 
9J.11 in 8.vo met aanleeke-
ningen overladen. Dezelve is 
getrouwer dan die van DUPRÉ 

DE SAINÏ MAHJB , maar, mén 
gevoelt niet, zoo als in deze 
laatste de geestdrift van-den' 
Engelschen HOMERUS. Men 
treft er somtijds zamenstel» 
lingen van woorden in a.an.., 
welke stootend zijn , eene 
hortende stijl en anglicismen, 
om welke reden deze vertaling 
in JSrtgeland den bijval heeft 
gevonden, welken men aan 
dezelve in''frankrijk wei
gert ; want men weet dat de 
JÉngelschen /zich gemeenlijk 
van deze vertaling bedienen, 
om de Fransche taal te be
oefenen, • De Vlugschriften 
in 1784 onder zijnen naam 
in het licht gegeven, zijn-
openlijk door zijne weduwe 
en zijne' vrienden' ontkend; 
en het is zeker dat het eene 
drukkers bedriegerij is, welke-
thans, in het stuk van na
gelatene werken zoo algemeen 
is. Zie het einde van het ar
tikel BROTIEK. De Werken 
van LODEWUK JRMCINE , 
zijn in 1747 en 1752, geza
menlijk in 6 dl.n, klein,!?.»» 
in het licht gegeven LÉNOR-
MANT, heeft er eene nieuwe 
uitgave van in het licht ge
geven, Parijs, 1808, 6dl.» 
in 8.v° voorafgegaan van de 
Lofrede des schrijvers door 
XE BEAU. 

RACWE (BOWAVEMIORA) , 
een geestelijke in* 1708 te 
CShawy geboren , kwam zij-

'ne studiën te Parijs,, aan 
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het collegie van MAZARIN 
volbrengen, en maakte zich 
aldaar bekwaam, in de La-
tij nsche en Grieksche ta
len. LA CROIX - CASTRIES , 
aartsbisschop van Alby , be
riep hem in 1729 , om het 
fiollegie van RJÜASÏEINS , 
waarvan de inwoners de her
stelling vraagden , op nieuw 
te organiseren. Maar zijn ijver 
voor de nieuwe' gevoelens 
noodzaakte hem zich naar 
Montpellier bij COIBERT Ie 
begeven, die hem met de 
directie van het collegie van 
Lunet belastte. Hij verliet 
kort daarna heinielijk Mont
pellier , teneinde strenge or
ders te ontduiken. Hij begaf 
zich na&r' Chaise Dieu, om 
er den bisschop van Senea 
te bezoeken , vervolgens naar 
Clermont, alwaar hij zich 
met de nicht van PASCAÜ on
derhield , en kwam te Pa-
rijs. Hij belastte zich aldaar 
aan het collegie van HAR-
COCRX, met de opvoeding 
van eenige jongelingen. Hij 
zag zich andermaal, op bevel 
van den kardinaal DE FLEURT 
genoodzaakt Parijs te ver
laten. CAÏXÜS bisschop van 
Jtuxere, even als hij", aan 
de belangen der partij .ver
bonden > benoemde hem tot 
een canonicaat zijner hoofd
kerk , en diende hem de. 
H. wijdingen toe. Hij over
leed in 1755 te Parijs; in 
4en ouderdom van 47 jaren, 

De abt RACINE verdiende aan-r 
beveling wegens zijne kunde, 
de goedheid zijns karakers, 
en bij zijne partij wegens 
de levendigheid van zijnen 
ijver. Vurig en onbuigzaam 
in datgene wat hij als eene 
waarheid beschouwde, of in 
datgene wat hij zich verbonden 
had als zoodanigte verdedigen, 
hield hij zulks met eene soort 
van dweepzucht. vol. ' Men 
heeft van hem : 1.°; vier ge
schriften , over het ontstane 
verschil, betreffende de vrees 
en het vertrouwen; ,-— 2.Q 

een Kort begrip der kerke
lijke geschiedenis, 1748 — 
56 , 13 dl.* in l2.m<> Dit 
werk vond den grootsteh bij
val bij de kweekelingen van 
den AÜGÜSTINDS van Ipereri, 
maar degene, welke de Ca-
thohjke, Kerk van de ver
schillende sekten, welken ten 
allen tijde in haren schoot 
ontstaan zijn, onderscheiden, 
hebben hierover niet hetzelf
de oordeel geveld. »Het is , 
zegt een criticus, inde daad 
slechts een lasterschrift van 
alle beroemde mannen , wier 
namen in de registers der 
partij niet gevonden worden , 
en eene verzameling van Lof-* 
reden op alle dweepers, die 
het eigenbelang, het over-
drevene ja tot in het onzin
nige hebben gedreven. (Zie 

VlNCENXlCS DE PAüIA.) De 
schrijver had het plan ge
vormd dit kort Begrip teqj 
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minste tot 1750 voort te 
zetten, maar de dood gaf 
hem hiertoe den tijd niet. 
Men voegt bij deze geschie
denis brieven aan MöRiNAS, 
welke-het 14.e dl. uitmaken 
en een vervolg in 2 dl.1» het" 
15,« en 16.e uitmakende. De 
negen eerste deelen, ademen 
minder partijdigheid en par
tijgeest', dan de vier volgen-
gende, waarin de schrijver 
eenen de geschiedenis on-
•waardigen toon van geest
drijverij aanneemt. Eenvou
dige appelerende of afvallige 
religieuzen beslaan 50 bldz. 
terwijl dé door de Kerk er
kende heiligen, de marte
laars, de bisschoppep, de 
kluizenaars,, welke der chris
telijke Godsdienst in de eerste 
tijden tot roem hebben; ver
strekt , zeer oppervlakkig en 
me} eene soort van onverschil
ligheid behandeld worden; 
•De Kerkelijke Geschiedenis 
door den abt BÉRAULT heeft 
'tt den geest der lieden, wier 
oordeel nietönder de slavernij 
van eenige partij staat, die 
van RACINE'geheel enalïer-
drongen en doen vergeten. 
Wij zullen niets zeggen van 
de Christelijke eeuwen van 
den abt DÜ CREÜX, eenean
dere beknopte Kerkelijke Ge
schiedenis , een half wijsgee-
rig Werk, hetwelk in zijn 
geheel slechts als de vrucht 
der zwakheid en ongerijmd-

XX. DEEI. H 

heid kan beschouwd worden. 

* RACIE (LEONARDÜS) , een 
bekwaam bouwkundige, in ' 
1736 te Dij on geboren, werd 
bijna zonder meester, zeer 
ervaren in de wiskunde en 
in de verschillende takken der 
natuurkunde. Hij liet over het 
kanaal Van Pont-de-Faux, 
hetwelk de Beissouze met 
de Saone vereenigd, eene ijze
ren brug leggen , de eer,ste, 
welke men in Frankrijk ge 
zien heeft, maar dezelve heeft 
weinige jaren beslaan. IJlen 
heeft hem ook het geheim 
van die soort van pleisterkalk 
te danken , door VoLTAïRE , 
marmer-leem genaamd, naar
dien dezelve den glans en de 
hardheid daarvan bezit. Hij 
overleed den 8 Januari] 1791 
te Pont-de-Faux, door over
matige inspanning bij den ar
beid. Hij heeft eene geleerde 
"Verhandeling over het aan
leggen eener ijzeren of houten 
brug , met eenen enkelenboog 
en eene opening van 450 
voeten in het licht gegeven, 
welke in 1786 door de aca
demie van Toulouse is be
kroond geworden ; alsmede: 
Bedenkingen over den loop 
van de rivier de Jin , en 
de middelen om denzelven 
ie bepalen, Bourg, 1790, 
in 8.v° van 41 blz.» een 
werk vol ophelderende denk
beelden betrekkelijk de wa-

h 
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terleikunst. Hij is het die 
Ferney bouwde, die de plan-
nen" van de stad en de haven 
Tan Fersoix leverde , en die 
de werken van het kanaal 
van Pont-de-faux, dat de 
JReissouze met de Sdóne 
vereenigt, bestuurd heeft. 
Hij had nabij fersoix en 
^vervolgens te Pont-de faux 
een fajbrijk van plateelwerk 
opgerigt, waaruit een aan
tal schoone werken, Welke de 
omwenteling vernield heeft, 

•• zijn voortgekomen. AMANTON 
heeft eene levensschets van 
hem. in het licht gegeven, 
•JDij'on , 1810 f in 8.vo BACEE 
heeft vele handschriften na
gelaten, waaronder men telt: 
l.o Projet etc. (Ontwerp, 
om de linie-schepen gedu
rende den vrede voor de on
geregeldheid der jaargetijden 
te beschennen); — 2.°'Mé-
moiré etc, {Verhandeling 
over de gebakhen aarde); 
—< 3.f> Bes projets etc. 
{Ontwerpen ter regeling van 
den loop der Móne), enz. 

BADBERTÜS (Zie PASCHA-
SIDS-BADBERTÜS). 

* , BADCUFJTE (JOANNBS) , 
een beroemde Engelsche. ge
neesheer, in 1650 te Wa-
hefield, in het graafschap 
Tor/e geboren, beoefende 
zijne kunst aan de hooge-
school van Oxford, waar
aan hij in 1675 de docto

rale waardigheid verkreeg. 
Daar hij zich steeds tegen 
de bestaande regels en ge
neeswijzen verzette, hekelde 
hij met bitterheid dé oude 
gewoonten en overleveringen 
zijner kunst, en maakte zich 
dus doende onder zijne oude 
kunstbroeders talrijke vijan
den , maar hij werd, hetzij 
door zijne- bekwaamheid, 
hetzij ten gevolge zijner he
kelingen , zeer beroemd. Hij 
kwam zich in 1648 te Zon
den vestigen, en werd de 
mededinger van doctor Lo-
WEE , eenen toenmaals zeer 
in aanzien staande genees
heer, werd lijf-arts dër prin
ses van Denemarken, en 
verzamelde in korten tijd aan
zienlijke rijkdommen. Maar 
de fortuin lachte hem niet 
lang toe: zijn bespaarde 
schat aan eenen kaper toe
vertrouwd , " werd , door *de 
Franschen overweldigd. Hij 
wilde dit verlies- door een 
voordeelig huwelijk herstel
len, toen hij vernam dat 
degene, waarmede hij zich 
wilde vereenigen eene andere 
verbindtenis had aangegaan. 
De dood van koningin MARIA 
in 1694 doof de kinderpok
ken te weeg gebragt, en b | 
welke hij geroepen was, werd 
aan hem geweten , en hij ver
loor veel van het openbare ver
trouwen, lntusschen liet ko
ning WlUEM hem, bij zijne 

I terugkomst uit Holland, bij 
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zich komen. De vorst toonde 
hem zijne uitermate opge-
zwollene enkels, terwijl het 
overige van zijn ligchaam 
uiterst mager was, » Wat 
dunkt u , " zeide hem zijne 
majesteit, » Tan dezen toe
stand?" — » Voor geheel 
uwe drie koningrijken , Sire, 

- antwoordde de onbeschofte 
geneesheer, wilde ik uwe 
heide beenen niet hebben," 
Dit onbescheiden antwoord •, 
behaagde den koning in geenen 
deele, die RADCEIFFË , da
delijk heenen zond, en hem 
niet meer wilde weder zien, 
De prinses ANNA handelde op 
gelijk^ wijze , en toen zij den 
troon besteeg, zocht den graaf 
ân GODOIPHIN, RADCMFFE 

vruchteloos in hare gunst te 
'herstellen. » Hij zal mij altijd 
zeggen" antwoordde ïij hem, 
» dat al mijne kwalen slechts 
opstijgingen of vapeurs zijn." 
Toen RADCMFHE door eene 
«eer hevige pleuris werd over
vallen , verwaarloosde hij de
zelve, en werd gevaarlijk ziek, 
Hij liet zich meer dan honderd 
oneen bloed aftappen ; den 28 
«aaktehij zijn testament, en 
«en 30 werd zijne kwaal zoo 
hevig» dat men zich verbeeld
de, dat hij den anderen dag 
den geest zoude geven. Intus
s e n , 'liet hij zich den 31 
door vier mannen naar Ken-
Hngton overbrengen, en, 
°P het midden van den,dag, 

H 

komt hij aldtar aan, na on
derweg tot driemalen in 
flaauwten te zijn gevallen. 
Hij liet zich te bed brengen, 
viel in slaap, en drie dagen 
daarna bevond hij zich bui» 
ten gevaar. *Nadat de ko
ningin zijn bij deze gele
genheid gehouden gedrag had 
vernomen ; zeide zij : » Men 
moet zich niet ' heilagen , 
als hij zijne zieken zoo hard 
behandelt, naardien hij, 
zich zelven zoo wéinig ont
ziet," zijne onbeschaamdheid, 
en trotschheid vermeerderden 
naar .mate van zijnen roem 
en zijne fortuin. Toen de 
koningin gevaarlijk ziek was 
geworden, liet de raad, of 
liever een bode van Jady 
MAUSHAM , eere - dame der 
vorstin, EADCMFFE op den 
namiddag roepen , die, zon
der op bet ernstige der om
standigheid , noch op de 
waardigheid der zieke acht 
te slaan, norschelijk ant
woordde » dat hij niet uit 
kon 'gaan, Wijl h(j dien dag 
een geneesmiddel had inge
nomen." De koningin over
leed eenige dagen daarna; 
en , daar hij het geluk had 
gehad, lord Gowwa in eene 
dergelijke ziekte te behou
den , schreef ieder een den 
dood der koningin, aan zijn 
eigenzinnig gedrag toe. Daar 
hij zich aan de wraak der 
geheele stad,' zag blootge-

h'2 •' 
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steld, begaf hij zich naar 
het dorp Carshalton, al
waar hij, evenzeer vreezende 
van door het volk vermoord 
te worden, zijn huis niet 
durfde verlaten, Intussche» 
oefende de schrik zulk eenen 
hevigen invjoed op zijn ge
stel uit, dat dezelve zijne 
gezondheid ondermijnde, en 
hij overleed drie dagen na 
de koningin» den 1 Novem
ber 1714. Hij had in èenen 
aanhbudenden twist met zijne 
collega's geleefd, die hem 
slechts beschouwden alseenen 
vermèlelen kwakzalver, die 
een zeker talent slechts .aan 
eene buitengemeene werk
zaamheid en eene 'ange prak
tijk te danken had. Men 
kan intusschen niet ontken
nen dat RADCLIFFE, zelfs in 
de wanhopendste gevallen, 
zeer goede genezingen heeft 
getnaakt. De doctoren At-
IERBDRT en MEAD .. verha
len verscheiden bijzonderhe
den van dezen zonderlingen 
man. » MEAD," zeide hij 
tot dezen geneesheer, » ik 
ben u toegenegen; ik wil 
u een zeker middel aan de 
jband, geven, om uwe for
tuin te maken; behandel 
geheel het menschelijke ge
slacht , slecht." MEAD , wel 
verre van dezen raad pp te 
volgen, geraakte langseehen 
geheel hiervan verschillenden 
>veg, tot eene fortuin, ten 
opzigte van welker bezit 

hij zich niets te verwijten 
had. Nadat RADCHFFE eene 
bijzondete zorg had aan den 
dag gelegd, vooreene dame, 
welke hij gered had, be
roemde hij er zich op, dat 
hij slechts daarom zoo ge
handeld had, ten einde ha
ren ' echtgenoot, die haar 
niet beminde, te dwarsboo-
men. Te midden der rijkr 
dotnmen, was hij karig in 
zijn huis; hij bekende zulks 
zelf, en schroomde eene 
guinje te laten wisselen. » Zij 
verdwijnt," zeide hij , »zoo
dra zij in kleine munt is." 
Hij voldeed ongaarne zijne 
rekeningen. Toen een stra
tenmaker, na duizend vruch-
telooze aanzoeken om be
taling, hem, toen hij 
uit zijn rijtuig stapte, aan 
zijne deur aanhield, riep 
de geneesheer in woede uit i 
» schelm, gij durft mij de 
betaling van eenen slecht aan-
gelegden vloer vragen', welken 
gij , om niet gezien te wor
den , niet aarde overdekt 
hebt?" — » Doctor," her
nam zijn schuldeischer, » ik 
ben de eenige niet van wien 
de aarde de fouten bedekt," -
RADCMFFE voegde er geen 
woord meer bij, en. de stra* 
temaker werd betaald. De 
Bichard Soniana verhaalt 
van hem andere trekken,, 
welke strekken om zijn ka
rakter beter te doen kennen. 
Om een denkbeeld van de 
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groote rijkdommen te geven 
welke hij verzameld had, zal 
het voldoende zijn te zeggen, 
dat hij aan de hoogschool 
van Oxford 40,000 ponden 
sterl. (bijna een half millioen 
guldens) vermaak te', om eene 
bibliotheek op te riglen, met 
een jaarlijksch inkomen van 
100 ponden voor het onder
houd, en 150 voor den bi-
bliothekaris. Men heeft van 
van hem : Prcttical desqui-
sitions containing a complet 
body of prescriptions sitled 
for all diseasis internat and-
external., Londen , 1788, in 
8.vo verscheidene malen her
drukt en in hèt Hoogduitsch 
vertaald. 

* RADCWFFE (ANNA) eene 
beroemde romanschrijfster^ 
wier leven zoo duister als de 
roem harer werken schitte
rend en algemeen was, werd 
den 9 Julij 1764 uit ach
tenswaardige ouders geboren, 
die haar zorgvuldig opvoed
den. Nadat zij in den* ouder
dom van 28 jaren met Wit-
WAM RADCLIFFE, aan deliooge-
school van Oxford gepromo
veerd , • gehuwd was, legde 
ZÜ zich van 'dien oogenblik 
af» op de beoefening der 
etteren toe. Zij maakte in 
1794 eene korte reis door 
bolland, en kwam vervöï-
8ens haar huis bewonen, al-
W a " zij hare letterkundige 

, werken voortzette. De nijd , 
door haren roem opgewekt, 
deed haar verschillende voort
brengselen toeschrijven, harer 
onwaardig, en men'gelooft 
vrij 'algemeen , dat zij , om 
zich aan deze schandelijke 
kuiperijen te onttrekken, op 
eens 'met schrijven ophield. 
Later beweerdemen dat, daaf 
zij onophoudelijk met ver
schijnselen en schrikbeelden 
bevangen was, welke zij be-

, schreven heeft, haar verstand 
verbijsterd is, en zij hare dagen 
in een zinnelooshuis eindigde. 

.Maar deze belagchelijke voor
onderstelling is door geloof
waardige personen gelogen-

. straft. ANNA RADCLIFFE is 
den 7 Februarij 1823 in haar 
huis te Zonden, aan eene 
krampachtige kortademig
heid , waaraan zij sedert 12 
jaren lijdende was, overleden. 
Hetgeen zeker is, is dat 
deze schrijfster bij voorkeur, 
verschrikkelijke gemoedsaan
doeningen koos. Men kan van 
Miss RADCLIFFE zeggen, dat 
zij den schrik.in haren geest 
en in haar hart had; zij 
heeft denzelven met al die 
kleuren weten te schilderen , 
welke haar eigen zijn. In 
het algemeen zijn hare ro
mans voor de beminnaarsvan. 
deze soort van lectuur, be
langwekkend. Derzelverplan 
is zeer wel ontworpen , de 
gebeurtenissen wel geleid» 

h 3 
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en 'de ontwikkelingen behen-
diglijk aangehragt; maar de
zelve treffen eerder den geest, 
dan dat zij gevoeligheid ver
wekken. J)e stijl is naauw-
keurig, en bezit vele leven-
digheiden vuur. Harebeschrij
vingen zouden zeer schilder
achtig zijn, indien zij niet 
te wijdloopig en te opgesmukt 
waren. Hare voornaamste 
werken, waarvan een groot 
gedeelte door den abt Mo-
BEILET in het Fransch ver
taald is, zijn • l.o j)e gQm 
heimen van ÜDOLPBÜS , 
Londen, 1794', 4 dl.» in-
1 2 . » o . _ 2 . o d e Italiaan of 
de' Biechtstoel der zwarte 

* boetvaardigen, 1795, 3 dl> 
inl2.«ao ; £n dezen roman , 
heeft de schrijfster, als eene 
echte protestant, de goede 
trouw, om aan eenen Itali-
aanschen monnik al de gru
welen toe te schrijven, waar
toe de grootste schelm in staat 
zoude kunnen zijn. — 3.o JÜIiIA 
oide Onder aardsche wegen 
van het kasteel'van MAZZINI, 
— 4.0 het Woud of de abdij 
van de heilige CLARA ; 3 dl.» 
in 12.mo enz. Men heeft ook 
nog van deze schrijfster, —. 5,o 
eene Meis naar Bolland en op 
de grenzen van Duitsckland, 
enz. Zonden, 1795, in 4.to 
door CANTWEI, in het Fransch 
vertaald • 2.° uitgave, Pa
rijs, 1799, 2 dl.» in 8.vo 
Sm WAITER SCOTT heeft, 
in zijne Letterkundige Le

vensbeschrijving der beroem
de romanschrijvers, een uit
gebreid artikel aan ,ANNA 
RADCHFFE toegewijd» 

RADEGOKDE (heilige), doch
ter van BERTHARIÜS , ko- ; 

.ning van Tjhutingè in 519 
geboren, werd tot in den 
ouderdom van 10 jaren in 
het heidendom opgevoed) toen 
koning CLOTARIÜS I haar met 
zich nam en in.de Christe
lijke Godsdienst deed onder
wijzen. Zij paarde met de 
bekoorlijkheden der deugd 
die des gelaats, CJCOIARIÜS 
begaf zich met haar in den 
echt, en stond haar 6 jaren 
later toe, religieuze te wor
den. Zij nam te Noyon den 
sluijer^ uit de hand vanden 
heiligen MÉDARDÜS aan, en j 
vestigde haar verblijf,te Poi- I 
tiers, alwaar zij den 13 Au- < 
gustus 587, in den ouder- ( 
dom .van 68 jaren, in de j 
door haar opgerigte; abdij van 
hel/Heilige Kruis, overleed. 
Wij bezilteja haar Testament \ 
in de verzameling der con- j 
ciliën", en bare Levensbe~ ! 
schrijving, Poitiers, 1527, 
in 4. t e door JOANNES BOD- j 
CHEX uit het Latijn vertaald; 
er bestaat hiervan eene nieu^ j 
we uitgave, door pater DB 
MoNXEaRoDEzl627inl2.m° | 
* • ' ' . " . ' i • 

RADEMAKER (ABRAHAM), j 
een Hollandsch schilder , in 
1675 te Amsterdam geboren, I 
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muntte in de landschappen 
uit. Zijne teefceningen heb
ben een zeer bevallig uitwerk
sel, zijn zeldzaam en kost
baar* Het museum van bet 
Zouvre bezit van dezen kuns
tenaar eene teekening met 
de pen , met Chineesche inkt 
gewasschen, den winter voor
etellende. Men heeft ook van 
hem eene zeer gezochte ver
zameling van Belangrijke Ge-
zigten van gedenkteekenen der 
oudheid in de Fereènigde 
Piovinciën verspreid, dezel
ve is zamengesteld "uit 300 •, 
platen, welke hij geteekehd 
en gegraveerd heeft, Am-
sterdam, 1751,1 dl. in 4 > 
Hij .overleed te Haarlem, 
in 1735, in den ouderdom 
van 60,jaren. 

RADER (MATTHEUS ) , RADE
N S , een Jesuit, in 1561 in 
^ o r g e b o r e n , in 1634 te 
Munchen 'm den ouderdom 
van 73̂  jaren overleden, on
derscheidde zich door zijne 
kunde, zijne deugdenen zij
ne werken. Hij is het die 
ln 1615 de kronyh van Alex-
andrïè in het licht gaf; 
München in 4.t° Men heeft 
n»g van hem: 1.» Virida* 
rwm sanctorum, exMenceis 
ixrcecorum colleetüm, anno» 
tationibus et similibus Ais-
toriis illustratum, Augs-
°Ul'g, 1604 , '1612 , $ dl.* 
in 8,vo. vfaarin men meer-

' fll 
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critiek zou verlangen. — |ji 
2.° Aanteekeningen op ver- jl 
scheidene klassieke schrijvers, j | 
onder anderen op Qoiirajs- 'Ij 

' CURTIÜS, Keulen, 1628, in ijl 
fol. en op MARTUUS, de- jl 
zelve wórden zeer op prijs j | 
gesteld; — 3°. eene goede uit- il 
gave van den heiligen Jo» jf; 
'JtNNES CLIMACBUS, in 'fol'». ' i:l 
— 4.° Bavaria sancta et (;jj! 
Bavaria pia, 1615 — 24: i « 
— 27 — 2 8 , 4 dl.ninfol. i ijl 

* ftADET(STEJPHAIfOs), d i - ; l| 
"visie-generaal, den 19 Dé- '.',. i | 
cembe,r 1762, in Loiharin- Iki 
gen geboren ,• was eerst op- , ;M 
ziener van de jagt van den ' | | ; 
prins van Cohdé en begaf i | 
zich vervolgens in dienst. | | I 
Hij was kolonel van het 24.e ', lil; 
legioen der gendarmerie 4e' 11; 
Avignon, toen hij aan Bo- : | 
NAPARTE , toenmaals eersten 
Consul, eene Memorie over j j 
de organisatie van dit wa- '(){• 
pen-nanbood: zijne inzigten !;f 
werden goedgekeurd , en hij 
werd met derzelver uitvoe- .;.* 
ring belast. Ten dien einde / : 
naar Par ijs beroepen , werd ; J 
hij later naar Corsica en 
vervolgens naar Piemont en • :|: 
Genua gezonden , alwaar hij j ; l 
achtereenvolgend gendarme- '•r.i'i 
rler- corpsen organiseerde. : t [ 
Vervolgens tot algemeen be- ;?;:! 
velhebber der gendarmerie jill 
in de Romeinsche Stalen lf;:̂ ,': 
benoemd , bevond RADKX zich 
4 
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aldaar in 1809 onder de be
velen van den generaal Ml-
oixis, Aan hen* werd de 
treurige last opgedragen om 
Paus PIÜS VII op te lig ten. 
(Zie PIÜS Vlij. Hij regelde 
in persoon den aanval, welke 
in den nacht van den 5 op 
den 6 Julij op het Quiri-
naaloPaleis plaats had. Door 
een duizendtal manschappen , 
bestaande uit gendarmen con-
scrits of soldaten der burger
wacht van Rome bijgestaan, 
liet hij des morgens ten twee 
ure, aan het. paleis, waarin 
de Paus zich opgesloten 
hield , ladders aanleggen ; en 
na de binnen-vensters en 
deuren te hebben openge
broken , kwam hij met zijne 
manschappen, wapens en 
toortsen dragende, in het 
appartement, onmiddellijk aan 
de slaapkamer des Pausen 
grenzende. Deze werd op 
bevel van Zijne Heiligheid 
geopend; toen tradde generaal 

, JRADET', «"en •hoed'ln, de hand, 
voorden heiligen Vader, aan 
het hoofd zijner wapenbroe-

, ders, en Jegde hem het doel 
zijner zending bloot. Nadat 
de Paus geweigerd had aan 
het hem bekend gemaakte 
bevel te gehoorzamen , ver
klaarde RADET hem, dat hij 
in dit geval, den last, had 

. hem met zich te voeren , en 
- hjj gaf hem slechts een half
uur, om zich tot deze reis, 
waarin de heilige vader slechts 

de vrijheid had, den kardi
naal PACCA mede te nemen , 
voor te bereiden. Het was 
des morgens ten i ure toen 
de Paus een rijtuig besteeg, 
hetwelk hem aan de buiten
poort van het paleis wacht
te f en hij trok Home uit 
door de poort del Popoio, 
De generaal vraagde den heili
gen vader op nieuw, of hij van 
het wereldlijk gebied van den 
Kerkelijken staat wilde af
zien; dat het nog tijd was; 
en op het ontkennende ant
woord van zijne Heiligheid, 

•liet hij den weg van Flo
rence inslaan. ' Qp weg nam 
RADET alle bedenkelijke voor
zorgen te baat, om zijnen 
gevangene aan de geestdrift 
en nieuwsgierigheid des pu
blieks te onttrekken; hij 
spoorde de postillons, zelfs 
zoodanig aan, dat het rij
tuig, waarin de heilige vader 
opgesloten was ie Poggiöon- . 
ai omsloeg. Gelukkigljjk be
zeerde de Paus zich niet; maar 
de generaal, die in de ca
briolet op het voorste des 
rijtuigs zat, werd in eene 
moerassige plas geworpen; 
hij zette nogfans zijnen weg 
naar Florence voort, endaar 
stelde hij zijnen eerbiedwaar-
digen gevangene in handen 
van eenen anderen officier 
der gendarmerie. RADET werd , 
echter door BONAPARTE be
last , den Paus naar Savona 
te vergezellen. Na de herstel-
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ling der BOURBONS, in 18Ï 4 i 
hield hij op in werkelijke 
dienst te zijn, maar bij de 
nadering van BONAPARTE, 
in de maand Maart 1815, 
was hij een der eersten, die 
zich onder zijne vaandels 
schaarde , en voerde het be-
*el over de escorte, met de 
overbrenging naar Cette van 
den hertog van Jngoulême 
heiast, die zich aldaar naar 
Spanje inscheepte. In* de 
maand Junij bekwam hij de ti
telsvan inspecteur-generaal der 
gendarmerie , en opper -maar
schalk des legers. Na de neder
laag van Waterloo , begaf hij 
«ichnaarde boorden der«Zo«-
w, en werd in de maand Au
gustus daaropvolgende in zijne 
posten vervangen. In 1816, 
werd hij té Fincennes gevan
gen genomen , naar de citadel 
T«n Besaneon vervoerd en 
joor eenen krijgsraad gebragt, 
we hem tot eene negen-jarige 
gevangenschap veroordeelde, 
jegens de deelneming, welke 
"ei« aan de gebeurtenissen 
van de maand Maart 1815 
'e laste werd gelegd ; maar 
e e « j koninklijk bevelschrift 
va" de maand December 1818 
8aJ hem de vrijheid weder. 
*M) is den 28 September 
*o25 te Farennes, depar
tement der Maas, overleden. 

«, KADONVIttIERS (CjCAÜDIÜS-
*«ANCISCDS-LTSARDEDE), een 
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letterkundige, in 1709 te Pa
rijs geboren , den 20 April 
1789 in dezelfde stad overle
den , genoot het vertrouwen 
van lojöEWUK XV en de ko
ninklijkefamilie, hij was twee
de onderwijzer der kinderen 
van Frankrijk, staatsraad, lid 
van de Fransche academie, 
enz,; en legde in deze on
derscheidene betrekkingen , 
bewijzen van zijne talenten 
en zijne deugd, aan den dag. 
Men heeft van hem: 1.° 
eene Idylle {Herdersdicht 
op de' herstelling des ko~ 
nings) en één blijspel in 
één bedrijf, getiteld les Ta-
lens (De nutielooze talenten) t 
een geestig, en met zooveel 
vernuft zamengesleid stuk, 
dat men niet schroomde het
zelve in het collegie Tan 
ZoDEJruK den Groote 'm 
1740 voor te stellen ; - ^ 2.° 
Traite etc. (Fer handeling 

|; over de wijze om de talen te 
leeren), 1768, in 8.v° De 
abt DE B.ANDONVÏLMERS was 
Jesuit geweest,' en behield 
altijd de grondregels, welke 
den religieuzen staat veree
ren , hetwelk niet belette, dat 
hij tot lid der Fransche aka-
demie werd verkozen , maar 
hij was meer dan eens in de 
gelegenheid zich van de onte
vredenheid zijner mede-aca-
demici te overtuigen, voor
namelijk in 1779, toen hij , 
als directeur der academie, in 
5 '•'• 
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zijn antwoord aan Ducis, bij 
de opneming van dezen, zich 
aldus ten ppzigte van Vot-
ÏAIRE uitdrukte: » Geluk
kig indien VOMAIRE , die 
in de eeuw van LODEWJJK. 
XV de plaats der schoone 
geniën bekleedde, welke der 
eeuw van LODEWIJK XIV tot 
sieraad hebben verstrekt, der-
zelver grondregels behoudóh 
en derzelver voorbeelden nage
volgd had 1 COHNEHEE , B.ACI-
m, DESPREAÜX , met de wetti
ge eer voldaan, welke de talen-' 
ten verschaffen, verachtten die 
treurige beroemdheid, wel
ke ongelukkiglijk slechts door 
de vermetelheid en ongebon
denheid verkregen wordt, zij 
lieten aan schrijvers zonder 
genie deze betreurenswaardi
ge hulpmiddelen over. Waar
om heeft VOLTAIRE den schijn 
aangenomen dezelve niet bene
den zich te achten?" Zijne ver
schillende. Werken zijn door 
Noëi herzien en in het licht 
gegeven 1807, 5 dl.n-in8.vo 
Het, eerste deel is voorafge
gaan van de Lofredevan den 
abt DE RADONVIUIERS , door 
den kardinaal MAURY, 

RADÜI-PHDS. — Zie Ri-
CHARD van ARMAGIJ. 

RADZIWIÜ (NicotAAs), de 
4.° van dien naam, palatijn 
van Wilna, groot-maarschalk 
en kanselier van Litthauen, 
reisde door de meeste landen 

van Europa, De bevallighe
den van zijnen geest en zijne 
talenten, verwierven hem bij 
zijne terugkomst de achting „ 
en vriendschap van SIGIS-
MOND0S-ADGDSTÜS, koning 
van Polen , die hem tot ka
pitein zijner lijfwacht bevor
derde. Hij voerde drie ma
len het bevel over de Pool-
sche legers in Lijfland, en 
onderwierp deze provincie 
aan Polen, na eéne volledi
ge overwinning op de Duit» 
schers behaald te hebben. 
De v aartsbisschop van Riga 
en de grootmeester der rid
ders Van Lijfland, werden 
daarbij gevangen gemaakt. 
Nadat hij eenigen tijd daarna, 
op aandrang zijner vrouw, 
de protestantsche godsdienst, 
openlijk omhelsd had, liet 
hij predikanten in zijn paleis 
van Wilna prediken, en 
belastte dezelve, den bijbel 
in de Poolsche-taal te ver
tolken., RADZIWIIÏ liet deze 
vertaling op zijne kosten in 
1563 in fol. drukken ; dezel
ve is zeer zeldzaam. Vruchte
loos verweten hem de nun
tius van den Paus en elk 
eerbiedwaardig persoon des 
koningrijks, zgne afvalligheid: 
de palatijn overleed , verhard 
in de nieuwe ketterij in 1567, 
vier zonen nalatende, welke 
tot den schoot der Catholijke 
Kerk-terugkeerden. 

• •* RADZIWIL (NlCOtAAS-

http://dl.n-in8.vo


i 

i CRISTOÏFEÜ) , hertog van Olü 
f ca enffiéswifa, oudste zoon 
j van den voorgaande, in 1549 

geboren, zwoer het luthe-
ranismus af, en deed, ge
durende eene zware ziekte, 
waarvan hij in den ouder-* 
dom van 26 jaren werd aan
getast, de gelofte om als pel-

I grim het Heilige land te 
| gaan bezoeken; maar daar 

hij de loopbaan der wapens 
omhelsd had', ton hij deze 
gelofte eerst in 1582 ver
vullen. Bij de terugkomstin 
zijn. vaderland, in 1584, 
woonde hij in 1587 den rijks
dag van verkiezing van Sl-
GISJHWDDS AUGUSTUS Hf bij, 
werd hofmaarschalk, vervol
gens waywood van Trozka 
«n Wida, en overleed in 
1616. RADZIWIL heeft in het 
Poolsch nagelaten. Mets naar 
Jermalem THOMAS TRET-
ïER, custos, der kerk van 
fifarinie, heeft er eene goe
de Latijnsche vertaling van 
geleverd, onder dezen titel : 
Jerosólymitana peregrina-
«o illust. Pr. J\f. C. MAD« 
zimx., enz.- Braunsberg, 
1601, in fol,'' ontwerpen, 
J614, in fol. met pi. Dit 
«oek biedt belangrijke bij
zonderheden aan over het 
•ffeüige land, over Egypte 
«n over de andere gewes
ten , welke de schrijver ge
zien had. 

4 RADZIWII, (KAREJC » B ) , 
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palatrjn van Wüna , was bij 
den. dood zijns vaders mees
ter van eene fortuin van vijf 
millioenen inkomen. Als in 
de barbaarsche tijden opge
voed , zegt RHUIIÈRE, ver-

. liet hij bijna nooit de bos-
schen van Litthauen; vreemd, 
aan alle kunst, aan alle wel
levendheid, aan alle opvoe
ding, had hij een woest ver
trouwen in zijne ligchaams-
krachtep, in het aantal zij
ner vrienden, in de dapper-
heidzijnersoldaten, en vooral 
in de opregtheid zijner be
doelingen , want hij bezat 
veel gezond verstand, wan
neer de hartstogt des wijns, 
er het licht'niet van bene
velde. Hij deed zich omrin
gen door den jongen adel 
van Litthauen, welke eene 
soort van hof voor hem uit
maakte, en" die, naar zijn 
voorbeeld, zich aan de too-
melooste losbandigheid over
gaf. In 1762 werd hij met 
de eerste waardigheid der 
proyincie bekleed, (palatijn). 
Van toen af streed hij voor 
de onafhankelijkheid zijns 
lands, noch altijd door JRus-
land bedreigd. Hij was eerst 
zeer gelufc'dg, maar na den 
dood van FREDERIK-AUGUS-
TÜS , kon hij de verkiezing 
vanPoMATowsKr, onder den 
invloed der Russische ban-
jonetten gedaan, niet belet
ten. Desniettegenstaande zette 
hg den strijd voort} maai 
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pe tegenspoeden, Welke hij 
ondervond , deden hem be
sluiten zich aan de openbare 
zaken te onttrekken, en hij 

- overleed den 29 November 
1792 op zijne landgoederen , 
eene zeer rijte nalatenschap 
nalatende, — Vorst DOMINICÜS 
RADZIWIL , gedurende de oor
logen van hét Fransche kei
zerrijk overleden , behoort tot 
dezelfde familie. Hij was 
eerst kolonel van een regi
ment lanciers , vervolgens 
onderscheidde hij zich in 
de' veldtoglen van 1812 en 
13 , in de hoedanigheid van 
majoor der Poolsch'e. ligt ge
wapende ruiters der lijfwacht. , 
In den slag van Eanau nam 
een kanonskogel zijnen schako 
weg, zonder hem eenigeschijn-
bare verwonding toe te bren
gen, maar eenige dagen daarna 
overleed hij plotseling, in 
den ouderdom van bijna 30 
jaren. . 

* RAEBÜRN (Sir HENDRIK). 
beroemd portret-schilder, in 
1756 te Edimburggeboren , , 
alwaar de roem en de voor
deden hem geboeid hielden. 
De stijl van dezen kunstenaar 
is hem geheel en al eigen, 
en zijne teekening bezit even 
zoo vele stoutheid als leven
dig- en naauwgezetheid, RAE-
BDRN bekleedde, wegens de 
doorschijnendheid der kleur 
en de losheid zijns penseels 
na LAWRENCE eenen rang on-

— R A E. 

der de Eogelsche schilders. 
Zijn omgang was zacht en 

, ongedwongen, en de kunste
naars troffen in hem een be
schermer en gids aan, die 
even zoo ijverig als vol kiesch-
heid en onbaatzuchtigheid 
w âs. Hij was president van 
de akademie van Edimburg, 
en lid van de koninklijke 
akademie van Londen, RAE-
BCRN overleed den 6 Jultj 
1823, eenigen tijd na door 
GEORGE IV. tot ridder be
noemd te zijn. 

RAEMOND of RÉMOND. — 
Zie FLORIMOND DE RÉBÏOND. 

* RAEPSAEX (JOAMES- JO
ZEF) lid der akademie van 
Brussel en van het Ne-
derlandsche Instituut, werd 
door de onderscheidene be
sturen , welke elkander in 
zijn land opvolgden gebe
zigd ; maar hij betreurde de 
oude Belgische constitutie, 
welke hij beoefend had, en 
aan welke hij getracht heeft 
de slaatskundige instellingen 
van Europa te verbinden. 
Deze schrijver is in eenen 
gevorderden onderdom, den 
19 Februarij J832 te Ou
denaarden overleden. Men 
heeft van hem verscheidene 
geschriften , welke zijne ge
leerdheid en oordeelkunde tot 
eer verstrekken; eene Ont
leding der Belgische reg" 
ten, Academische Gedenk' 

R A D. 
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schriften, Bissertatiën, in 
de Jaarboeken; later in 
den Messager, een weten
schappelijk dagblad ie,Gend 
in het licht gegeven, opge
nomen , belangrijke Naspo* 
ringen, over de regten der 
heerlijkheden in helalgemeen, 
en over die van marquetle 
in het bijzonder, over de 
inhuldiging onzer vorsten , 
over den oorsprong van de 
kunst van haring te ka
ken , over den oorsprong 
van de vastenavond* vreugd, 
enz, -• 

. * RABFEI (STEPHANUS), een 
"wijsgeer, dichter en oudheid
kundige, den 21 September 

. 1612 te' Orbitello in Tos-
' cane geboren; begaf zich, 

Dog zeer jong zijnde, naar 
Mome, alwaar hij 'den 7 
Sept. 1773 bij de paters 
oer maatschappij van JESÜS 
ln ,hel Romeinsche collegie 
Werd opgenomen. Hij vol-
^agt zijne studiën met den 
grootsten roem, was verschei
dene geleerde talen magtig, 
zeer ervaren in de wijsbe
geerte , de godgeleerdheid, 
«e oudheden, en onderscheid
de, zich door de uitgebreid-
j|e>d zijner kundigheden. Ge
durende 20 jaren, onderwees 
"!! de rhetorica in het Ro- | 
«einsche collegie en telde 
°nder zijne kweekelingen uit
muntende voorwerpen , welke 
«ter gewigtige posten in de 
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diplomatie en de Kerk be
kleedden. Na de vernietiging 
zijner orde, bleef hij te Home 
wonen, en hield zich slechts 
met zijne geliefkoosde stu-, 
dien bezig. Zijne talenten 
en een voorbeeldig gedrag, 

'deden zijnen dood , welke 
in Januarij 1788 , in den ou
derdom van 76 jaren plaats 
had , betreuren. Hij was lid 
van de Arcadische akademie 
van Mome, en van andere 
letterkundige genootschappen 
van Italië. Men beeft van 
hem : 1 .o Gioviani colonna, 
treurspel, 1793 ; — 2.° Fla- -
vio Clemente et il Trionfo 
deW amicizia, ibid, 1764. 
Deze beide treurspelen wer
den door kweekelingen op 
de tooneelen van zijn colle
gie en vervolgens op de open
bare tooneelen voorgesteld ; 
en vonden eenen welverdien
den bijval.— 3.o Dissértazi-
one sopra il Crisedi' Marco 
Pacuvio, Mome , 1 7 7 0 ; — 
4.° Missertazione sopra 
Jpollo Pizio, ibid 1771; 
—r. 5.° meer dan tien andere 
Misseriatiën, over verschil
lende gedenkstukken van Mo
me, welke alle. gedrukt wer
den. —- 6.° Dichtstukken, 
zoo als klinkdichten , Oden ; 
Bruiloftsdickten, enz, afzon
derlijk en op verschillende 
tijdstippen gedrukt. De prosa 
van pater RAFFEI, was naauw-
keurig en gemakkelijk, en 
zijne verzen hebben veel 
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harmonie enzijn beknopt. 

* RAFEENEÜ (CfcAUDIÜS-
DIONTSIÜS), een jonge schrij-
ver, in 1797 in het Jura 
departement geboren, zijn 
vader was zee-officier, en 
werd' bevelhebber te la Ho-
ckelle, Hij maakte zijne stu
diën te Glermont in Ju* 
vergne, en werd in 1816 
in een. handelhuis geplaatst. 
Het duurde niet lang of hij 
verliet dit huis, om zich in 
de zeeën van den Levant op 
gewaagde speculatiën toe te 
leggen. RAHFENEI. had reeds 
verscheidene Oostersche ge
westen doortrokken, toen hij 
zich, tijdens de schipbreuk 
der Medusa, in de coloniën 
van de Senegal bevond, en 
zoo zeer door al wat deze 
gebeurtenis wonderbaars en 
verschrikkelijks had, opge
wonden werd, dat hij be
sloop zich in de binnenlan
den van Afrika te wagen. 
In de daad, hij bezocht 
eenige deelen van dit vaste 
land',' de belangrijke bijzon
derheden , welke hij later aan 
zijne vrienden mededeelde, 
doen betreuren dat hij het 
verslag zijner reis, zoo als 
hij zich zulks had voorgesteld, 
niet geschreven heeft. Gedu
rende verscheidene maanden 
vertoefde hij alleen in eene 
hut aan den kant van een 
bosch opgeri'gt, en was bij
na aan eene ziekte, waar

door hij werd aangetast be* 
zweken. RAEFENEI, was eeni-
gen tijd aan een der Fran-
sche consulaten in den Le
vant verbonden , en Was ge
tuige van de eerste bewe
gingen' der Grieksche OOIT 
wenteling. Hij omhelsde vu
rig hunne zaak, en bragt te 
Sniyrna onder den titel van 
Vobservateur etc. (De Oost-
Indische waarnemer), een 
dagblad in hétFransch ge- . 
schreven tot stand, hetwelk 
hij aan het belang van den 
Franschen koophandel, die 
door dezen opstand zwaar ' 
geleden had, toewijdde. 
Maar daar hij het niet alleen 
kon volhouden en hetzelve 

[niet aan schrijvers wilde toe-
ver trouwen , die niet in zijr 
ne gevoelens deelden , hield 
hij op hetzelve in het licht 
te geven. Hij stak naar Mo-
réa over, en nam deel aan 
den eersten veldtogt"der Hel
lenen. Eene ernstige ziekte 
noodzaakte hem.naar Frank
rijk terug te keeren, alwaar 
hij zeer wel door den gene
raal LA FAVEIIE ontvangen 
werd, die hem met de op
voeding zijner klein-zonen be
lastte. Hij. scheepte zich in 
1826 op nieuw in, om onder 
den Griekschen standaard de 
wapens weder op te vatten, 
«n den 27 Januarij 1827 
werd hem, in het kasteel 
van Athene het-hoofd door 
eenen kanonskogel afgescho-
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ten. RAFFBNBI. heeft in het 
licht gegeven: l.o ffistoire 
etc, (Geschiedenis der tegen* 
woordige Grieken, sedert 
de verovering van UTon-
stantinopel door MABOMED 
II. tot op anze dagen), 
1824, in 12,»o __ 2,<> J}e-
sumè etc. [ffoofdinhoud; 
der geschiedenis van Per-
zië van af den oorsprong 
van het Perzische rijk, tot 
op ome dagen), 1825, in 
18.tao_ 3t° ffistoire ètc. 
{Volledige geschiedenis der 
lotgevallen van Griekenland, 
sedert de eerste onlusten tot 
in onze dagen), 2.» uitga
ve, 1825, 3 dl.» in 8.vo 
«aet eene kaart en portret
ten, Het eerste deel is in 
1822 en het tweede in 1824 
jn het licht verschenen ; men 

. heeft er eenige verbeteringen 
en veranderingen in aange-
bragt; — 4.o Besumé etc. 
[Boofdinhotid der geschie
denis van • 'het dalend Bo~ 
meinsche rijk), 1826, in 
18.mo RAFFJEJSEI. had den-tijd 
wet gehad om zich ernstig 
genoeg op de studie toe te 
[eggen, tot, welke hij zich 
bestemde; maar hij bezat 
alle hoedanigheden, welke in 
hem een goed schrijver kon
den doen hopen. 

RAFFLES (Sir THOMAS-
SÏAMFORD) , was de zoon van 
eenen koopvaardijvaarder , 
en werd aan boord van een ' 
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koopvaardijschep geboren , 
hetw.elk zich toenmaals, den 
6 Julij 1781, in het gezigt 
van het eiland Jamaica be-
vond. Hij genoot eene uit
muntende opvoeding, werd 
in 1805 onder-secretaris van 
het bestuur van het PrinS-
Wülles eiland benoemd , en 
maakte van zijn verblijf op dit 
eiland gebruik, om de talen 
en de geschiedenis des lands , 
te leeren. In 1811 verkreeg 
hij den post van gouverneur • 
van Java, en kwam in 181© 
in Engeland terug. RAFFLES 
had eene volmaakte kennis 

* van alle tongvallen der Ma-
leische taal verworven, en 
was met al de jaarboeken 
van dat gedeelte van Azië 
bekend, In 1817 gaf hij 
zijne Geschiedenis van Ja
va in ,het licht, 2•dl.n ia 
4 . t 0 , een belangrijk en leer
zaam werk. Op het einde 
van dit zelfde jaar, 1817, 
zond men hem naar Ben' 
coolen op het1 eiland Suma-
•tra met den titel van gou
verneur van het fort Marl' 

!• borough, en hij vormde een 
Engelsch gesticht te Singa-
pour. Hij werd vervolgens 
wegens gezondheidsmaatre
gelen genoodzaakt naar En
geland terug te keeren. RAF-
FIES had een aantal bouw
stoffen verzameld van welke 
hij zich wilde bedienen » om 
eene Geschiedenis van Su» 
matra, van Bornèo en an-
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dere eilanden der Indische 
zee te schrijven. Alvorens 
den 2 JFebruarij 1725 in zee 
te steken , ontstond er brand 
op het schip , aan boord van 
hetwelke hij zich bevond: 
den manschappen gelukte liet 
zich in twee sloepen te red
den , maar men kon niets 
van hetgeen zich op het 
schip bevond behouden, en 
RAFELÉS verloor al zijne pa
pieren. Hij overleed den 4.° 
'Julij 1826 aan eene beroer
te. Hij is de uilgever ge
feest van verschillende reis
verhalen, onder anderen van 
dat van GEORGE FINLATSON 
te Siam, 1822, in 8.™ .— 
Zie de Revue encyclop, dl. 
2 9 , bladz. 460. RAMXES 
•was lid van bijna alle ge
leerde genootschappen van 
Engeland, 

•* RAïFRON DÜ ÏROÜIttEI 
(N.), een conventionneel, in 
1609 te Parijs geboren, 
omhelsde in den ouderdom 
van 80 jaren de grondregels 
der omwenteling, met het 
vuur van eenen jongeling. 
Door de kiezers van Parijs 
tot lid der conventie be
noemd , drong hij nadruk
kelijk op het proces van den 
ongelukiugen JLODEWIJK XVI 
aan; voor wiens dood hij 
zonder beroeping op het 
volk noch schorting stemde. 
Hij ondersteunde ook de or
ganisatie van hel revolulion-

naire leger, en vraagde erri-
stiglijk dat de edelen uit de 
legers terug gezonden zouden 
worden, en ten einde de 
verkoop van de goederen der 
uitgewekenen té bespoedigen, 
stelde hij voor, dezelve bij 
loting geregtelijk toe te wij
zen. Nadat intuss^chen de 
Jacobijnen op den dag van 
den 9 thermidor overwon
nen waren , was hij er op 
bedacht aan zijne persoonlij-

i ke veiligheid te denken, 
door zich van die partij los 
te maken; hij bespoedigde, 
dadelijk de veroordeeling 
van CARRIER, vooïheen zijn 
vriend, vervolgens verklaar
de hij zich tegen BARRERE, 
LEBON en DAVID. In 1795 
kwam hij vin den raad der 
vijfhonderden, in welke hij, 
volgens ouderdom , als deken, 
in de eerste zitting dezer 
vergadering voorzat, en zich 
tegen de pracht, de dwaze 
verkwistingen en de al te 
kostbare kleederdragten der 
openbare ambtenaren ver
zette. Hij verliet den 20 
Mei 1797 den raad, en over
leed in 1800. 

*" RAGOIS (N. h\), een 
verdienstelijk geestelijke, leef
de , onder de regering van 
JLODEW'IJK XIV, was neef 
van den abt GoBEJLIN , leeraar 
der Sorbonne, en biechtva
der van mevrouw DE MAIN-
TENOX, Hij werd, doarden 
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invloed dezer beroemde da
me , onderwijzer van den 
hertog DU MAUVE. Het was 
voor dezen prins, dat de. 
abt IE RAGOIS zijn werk 
Over de geschiedenis van 
Frankrijk en over de Mo-
meinsche geschiedenis, heeft 
samengesteld , 1684,, een en
kel dl. in 12,n»o; in hetwelk 
men daarenboven Questions 
etc. (Vraagstukken over de 
aardrijkskunde en fabelleer) 
aantreft. Dit boek, in de 
opvoedingsgestichten zeer in 
gebruik ,• is dikwerf herdrukt, 
en'die leermeesters en leer-

• meesteressen geven het hun
nen kweekelihgen tegenwoor
dig nog in handen. Indien 
men de talenten van den 
abt DE KAGOIS naar dit werk 
beoordeelde , zou het er geen 
gunstig denkbeeld van ople
veren.' Middelmatig geschre-' 
Ven , arm in denkbeelden, 
e» in eenen. eentoonigen stijl 
stelt het werk de gebeurte
nissen droog en belangeloos 
T0°r. Degene, welke het 
werk voortgezet hebben, 
«ebben hetzelve niet verbe-
t e rd, maar zijn het voetspoor 
des schrijvers gevolgd. MODS-
ïftON - heeft hetzelve in de 
uitgave welke hij te Parijs 
!n 1820, 2 dl." in 12.«a° 
10 het licht gaf, geheel ver
smolten ; met een kort be-
irip der aardrijkskunde, en 
v«n de geschiedenis der j 
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dichtkunde vermeerderd, enz. 
Het kort begrip van den abt 
LE RAGOIS is in het alge
meen door dat van pater 
LORIQÜET vervangen (A.: M..D. 
G.) in 2 dl,» in 18.moDéze 
eerbiedwaardige geestelijke, 
die zonder zijn boek geheel 
zou vergeten zijn, overleed 
in het jaar 1683. 

RACOTZKI of RACOCZI 
(FRANCISCÜS LEOPOÜD) , vorst 
van Zevenbergen, in 1676, 
op het kasteel jan Borshi 
bij Pal&ch geboren, werd 
te Neustadt in April 1701 
gevangen genomen, daar hij 
beschuldigd werd Hongarije 
tegen den keizer in opstand 
te hebben willen, brengen. 
Hij vond het middel om, 
als een dragonder verkleed, 
den 7 November van het
zelfde jaar ten twee ure 's 
namiddags te ontsnappen. 
Hij begaf zich naar Polen 
en vervoegde zich te ffar-
schau bij den graaf DE BER-
CHENI, een der misnoegden 
van Hongaryë.. Den 29 
derzelfde maand, plakte men 
in Weenen placaten aan, 
bij welke deze vorst vogel
vrij werd verklaard, met be
lofte van tien duizend gul
den aan degene, die hem 
levend irt handen van de of-» 
Beieren des keizers zouden 
overleveren, en van zesdui
zend aan degene, die zijn 

i 
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hoofd zouden brengen. Deze 
vogelvrijverklaring deed hem 
besluiten aanvoerder der mis-
•noegden van Bongarijë te 
worden. De keizerlijke raad 
veroordeelde hem, in 1703, 
om onthoofd te worden, ont* 
nam hem zijne, titels', en be
roofde bem van al zijne goe
deren. Twee maanden later, 
veroverde hij het fort Kittto, 
en deed de keizerlijken , die 
de Hongaren niet gespaard 
hadden , over den kling sprin
gen. Na, den oorlog met 
voordeel gevoerd te hebben, 

• verklaarde de Hongaarsche 
staten, hem als beschermer" 
des koningrijk», de verkie
zing van eenen nieuwen kq« 
ning afwachtende , en riepen-
hem , in" Augustus 1704 tot 
vorst van Zevenbergen uit. 
Nadat de zaken in 1703 van 
aanzien veranderd waren , en 
jffongarijë vrede met den 
keizer gesloten had , kwam 
RAGQTZKI in Frankrijk, en 
begaf zich van daar naar 
Konstantinopel, Hij is van 
dat tijdstip af, steeds aldaar 

» gebleven, door het Oltoma-
nische hof geacht, en van 
al degenen bemind, die zij
ne groote hoedanigheden ken. 
den. Hij had zich naar 

, Rodosio, eene aan de oevers 
van de zee van Marmora, 
tusschen de Dardanellen en 
Konstantinopel, op 25 uren 
afstands van deze stad, ge
legene plaats begeven, toen 

I hij den 8 April' 1735 in den 
ouderdom van bijna 59 ja
ren overleed. Indien men 
zijn opstand uitzondert, was 
hij een weldadig, wijs, in, 
dëszelfs zeden geregeld en 
zeer godsdienstig man, hij 
verbeeldde zich dat het on
gelijk, waar of voorgewend, 
zijn vaderland aangedaan, j 
hem bet regt gaven hetzelve 
te wreken. (Zie zijne &e-
denhsc hr i/ten, in de ITon-
gaarsohe omwentelingen) 
's Gmvenhage, 1739, 2 
dl.", in 4.t°, of 6 dl.n ' in 
12.mo . JJJen heeft nog'onder 
zijnen naam in 1751, een 
Werk in het licht, gegeven , 
getiteld: ,Staat- en zede-
kundig parlement van prins 
ÈAGOTZKI; maar men twij
felt met grond , of het van 
hem is. Toen hij in 1701 
gevangen werd genomen, 
had hij in zijne karper eenen 5 

tijger, die hem langen tijd 
tegen de soldaten verdedigde. 

RlGüEt, 'vader van SARA. 
~ Zie TOBIAS, 

RAGCENET (FRANCISCÜS) , | 
een letterkundige, in 1660 . 
te 'Rouanen geboren, om- ( 
helsde den geestelijken staat, j 
en legde zich op de beoe- \ 
ning der schoone-letteren en \ 
der geschiedenis toe. Hij be- j 
haalde den prijs der wel
sprekendheid aan de Fran-
sche academie; in 1687, 
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Zijne Verhandeling liep over 
de verdienste en de waar
digheid van den marteldood. 
Deze kleine voorspoed moe-, 
digde hem aan en hij begon 
in het .gebied der letteren 
eene rol té spelen. Hij gaf in 
1704, eene Parallèle etc. 
[Vergelijking der Italianen 
en Franseken) in het licht, 
in hetgene wat de muzijk, 
en de zangspelen betreft: deze 
vergelijking bragt eenen let
terkundigen oorlog'te weeg. 
Be muzijk der Italianen is, 
volgens hem , in alle opzigten 
«eer boven die der Fransche 
verheven , l.o met betrekking 
tot de taal, waarvan elk 
woord en elke zin afzonder
lijk Wordt uitgesproken; 2.<> 
ten aanzien van de genie der 
componisten, de bekoorlijk
heid der symphoniën , en de 
uitvind ing der werk tuigen. 
IECEBF DE LX YIEUVIUE (zie 
dezen naam), zegelbewaarder 
Tan het parlement van Nor-
tnandyë, wederlegde deze ver
gelijking welke de abt RAGUE-
»ET verdedigde. LA VIEÜVIUE 
schreef op nieuw, en deze twist 
eindigd e, zoo als alle van deze 
joort, door de walging der 
krijgvoerende partijen en de 
onverschilligheid des publieks. 
De abt REGDENET overleed in 
,••'22, na verscheidene werken 
1° Oet licht gegeven te hebben, 
yj voornaamste zijn: l.o <les 
Monumens (De Gedenkstuk' » 

. I i 

ken van Rome, of Beschrij
ving der schoonste schilder-
beeld- en bouwkundige wer
ken van Rome, met aan
merkingen), Parijs, 1700 
en 1702 , in, 12»° Dit 
werkje verwierf-voor deszelfs 
schrijver brieven van Ro-
meinsch burger, welken titel 
hij van dieq tijd af aannam. 
— 2.° Histoire etc, (Ge-, 
schiedenis van. OLIFIER 
CROMJFÉLL), Parijst'm 4,*°, 
1691 of 2 dl.n in 12><», 
wat de hoofdinhoud betreft, 
verre boven den roman van 
GUEGORIO LETÏ verheven; 
dezelve is wel geschreven, 
het zou te wenschen zijn, 
dat eenige bijzonderheden, 
welke men er in aantreft, be
ter bewaarheid waren", en 
dat de anderen op hunne 
plaats stonden ; —- 3.° His
toire etc. (Geschiedenis des 
ouden Testaments), in \2,^° 
— 4.o Histoire etc. (Ge
schiedenis van den burggraaf 
DE TURENNE) , in 12.mo 

Dit is een zeer schraal ver
haal van de krijgsverrigtingen 
dezes veldheers, die in het
zelve enkel als held en niet 
als ambteloos man, wordt 
voorgestelde Dit werk is in-
tusschen een aantal malen 
gedrukt. Men schrijft aan 
RAGCENET de romaneske Reis 
van JACOBÜS SADEDR in de 
Zuid-pool-landen, toe, maar 
hij is er ten hoogste geno-
2 
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men, slechts de vertaler van. 
Dit boek is van GiBBlëi. 
ÜOIGNT, een' afvalligen min
derbroeder» 

RAGÜBT (GUUS - BERNAR-
Dtisj, in 1668 te Namen 
geboren, begaf zich Zeer jong' 
naar Parijs, alwaar hij den 
geestelijken staat omhelsde, en 
tot gewetensbestuurder der 
Indische compagnie werd be
noemd. In 1722, benoemde 
hem de koning tot de abdij 
van dum&ne, bijgenaamd , de 
kleine Citeaux, en in het 
daaropvolgende jaar tot het 
prioorschap van Jtrgenleuil. 
Hij behoorde tot het getal der 
letterkundigen, welke tot de 
opvoeding van LODEWIJK XV 
gebruikt werden. De schrij
vers van het Gallia Ghris-
tiana, bestempelen hem met 
den titel van Regis antesoAo-
lanus» Hij overleed den 20 
Junij 1748 te Parijs. Er 
bestaat van hem: 1.° Eis-
toire etc. {Geschiedenis der 
geschillen over de diploma
tiek van dom MABILLON) , 
Parijs, 1.708, in 12.*»a Hij 
verklaart zich hierin ten voor-
deele der aanmerkingen van 
pater GERMÖN tegen den ge» 
leerden benedictijner. —'2,° 
Traduction etc. [fertaltng 
der nieuwe Jtlaniyde van 
JSACO , met vermeerderin
gen), 1702', in 12.»»o enz. 
Hij heeft ook medewerkt 
aan het Dagblad der ge-

I leerden van 1705 tot 1721. 

, * RAGÜSA (HiERourMüs); 
een Siciliaansch Jèsuit, in 
1655, te Modica in Sicilië 
geboren , beoefende de wel
sprekendheid , de godgeleerd
heid en de geschiedenis, vooral 
in hetgene de oudheid, en 
de beschrijving van zijn land 
betrof. Hij is de schrijver 
der volgende werken: 1.° 
Elogia siculorum, qui ve-

I teri memaria litterisjlorue' 
runt, Xyón, 1690 , in 12."»° 
— 2.° Sicilics bibliotheca 
velus, continens elogia ve-
terum siculorum qui litte-
rarutn fama daruerunt, 1 
dl; in 4. t 0 — 3.° Frag-
menta progymnasmalumdi" 
versorum, Venetië, 1706, 
in 8.v° .— 4.o Raggiona-

, memenli, panegirici moralie 
misti, ibid, 1706, in 12.»»° 
— 5,° SicilcB bibliotheca 
velus ei reeene, continens 
elogia turn veterum tum re~ 
centiorum scriptprum, 2 dl.n 

in 4.*o enz. — Q.oProble-
mata philosophica. — 7.° 
Dissertatio de quantitaié. 
— 8.'° Examen metaphysi-
co3. — 9.o Paradigmata 
quoestionum variarum theo-
logico - moralium. • —- 10*°' 
Quoestiones theologicemora-
les de virtutibus theologicis, 
et morales de sacramentis. — 
11.° Theologia tripartita, 3 
dl.» — 12.o Passïo Dommi 
noslri JESU CBRISTI, cum 
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commeniario; — 13.° Pa' 
raphrasis in Pentateuchum ; 
-— 14,° Opuscula tria ca-
nonico'polüica enz. RAGÜSA 
is in 1720 overleden. 

RAGÜSA. — Zie JOAÜWBS 
TAÏT RAGOSA. 

RAHAB , bewoonster van «/e-
richo nam de verspieders, wel
ke JOZÜÉ zond om de stad te be
spieden, bij haar op en hield 
dezelve verborgen. JOZÜÉ" zon
derde haar, met geheel haar 
huis van de vervloeking uit, 
welke hij tegen deze stad uit
sprak. RAHAB, begaf zich met 
SAIMON, vorst van Juda in den 
echt, die Rooz bij haar ver wek
te. Deze laatste was vader van 
OBEDJ enideze van ISAI uit wien 
DATID geboren werd. Aldus 

van deze Cha-
naneesche vrouw willen af-
stammen,; - De Hebreeuwsche 
tekst, noemt haar ZÓNAH , -
hetwelk beteekent vrouw van 
een slecht levensgedrag, me~ 
retrix; of waardin, hospita. 

' •"eze verschillende beteekenis 
van hetzelfde woord, heeft 
aa" verscheidene uitleggers 
aanleiding gegeven, RAHAB 
te regtvaardigen, en haar 
slechts als eene vrouw te be
schouwen , welke vreemde-
i^gen in haar huis herbergde, 
p 'oegen er daarenboven bij, 
"at het zeer onwaarschijnlijk 

,s dat SAEMOPT, vorst uit i> 

I i 

de stam van Juda, met RA
HAB in den echt zoude zijn 
getreden, indien zij beschul
digd ware geweest, een eer
loos bedrijf te hebben uit
geoefend , noch dat de be
spieders hunnen intrek, bij 
een ontuchtig vrouwspersoon 
zouden hebben genomen, 
welker aanraking ben mis-, 
trouwen zou hebben,moeten 
inboezemen. Maar anderen, 
in grooter getal, zich op het 
gezag der zeventigen, óp den 
heiligen PAÜLÜS en den hei
ligen JACOBÜS en de meeste 
der kerkvaders beroepende, 
beweren dat hét Hebreeuw
sche woord , hier eene los
bandige vrouw beteekent. 
Overigens lijdt het geen twij
fel , dat indien RAHAB in 
dit geval is geweest, zij zich 
verbeterd heeft, om een 
kuisch leven te leiden; en 
deze bekeering had waar
schijnlijk' de uitoefening, van 
gastvrijheid ten gevolge, welke 
zij ten opzigte der Israëliten 
waarnam, door het geloof 
hetwelke zij in hunnen God 
had. Fide Rahab meretrix 
noti periit oum incredulis, 
excipiens exdloratores cum 
pace. Hebr. XI, 31. 

RAIDJEI. (GEORGE-MAR™ DS), 
boekenkenner, den 26 Au
gustus 1702, te Neurenberg 
geboren, omhelsde den gees
telijken staat, en werd met 
3 ' :.' '• 
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eenige beneficiën begiftigd* 
Hij doorreisde Duitschland 
om de geleerden en de bi
bliotheken te bezoeken en 
maakte zich op eene zeer 
gunstige wijze bekend, door 
de uitgave e?ener geleerde 
Verhandeling getiteld: Com* 
tnentalio criticc-litteriaria 
de Cl. Ptolemcei Geographia 
ejusqüe codicibus tam ma~ 
nuscriptis quarn iypis ex-
pressis, Neurenberg, 1737, 
in 4.*o Ofschoon MDRR er 
eenige , dwalingen in aange
toond heeft, wordt dit werk 
toch zeer op prijs gesteld, 
en bevat hetzelve vele ge
leerdheid. Men verwachtte 
nieuwe vruchten, van de 
werkzaamheid des schrijvers, 
toen hij door eenen vroeg-
tijdigen dood, den 28 Ja
nuari} 1741, werd wegge-
maaid. Men heeft nog van 
RAIDEL eene uitgave van een 
gedeelte der briefwisseling 
van JOANNES GÉRARD met de 
geleerden vab zijnen tijd. — 

••(/. Gerardilitterarïümquod 
curn doctis habuil commer-
ciutn ex parte editum; 
Neurenberg 1731 , in 8,v°); 
en de Aardrijkskunde der 
middeleeuwen, door J , D, 
KOEHLER, in 1737 in het 
licht gegeven, waarvan hij het 
tweede gedeelte zamenstelde. 

* B.AJEWSKI (AKDRJÏAS) , 
een letterkundige x&lfoursk 
te Rusland, den 13 Maart 

1822 overleden, is de schrij
ver van verscheidene wérken, 

[ waarvan bijzondere, melding 
verdienen"-: l.o Gedenkschrif
ten betrekkelijk de veldlog-
ten in de jaren J8J3 en 
J8J4. (in het Russisch), 
Moskou, 1822, 2 dl.n'in 
8.vo; __ 2.o Gedichten, 
welken niet in den vorm van 
boekwerken vereenigd, maar 
in verschillende verzamelin
gen verspreid zijn; — 3,° 
het l.«te dl. der Grondre
gels der strategie van den 
aartshertog KAREL , waar
van hij de vertaling niet heeft 
kunnen voltooijen, St. Pe-
tersburg 1818 , in 8.v° 

RAIMOND of REIMOND VI, 
graaf van Toulouse, de oude 
genaamd, zoon van RAIMOND 
V, in 1156 uit eene door 
hare oudheid en dapperheid 
beroemde familie, geboren; 
werd in den kruistogt tegen 
de Albigenzen van zijne sta
ten beroofd. Deze vorst be
gunstigde openlijk die kette
rijen , welker hoofden PE
TRUS DE BRUIS, HENBRIK 
OMVJER en anderen in de 
bijeenkomsten, welke zij wil
den houden, steeds over
wonnen en overtuigd wer
den, en tegen welke de hei
lige BERNARDUS en DOMINI-
C0S predikten. De legaal van 
den heiligen stoel, PETROS DE 
CASTELNAÜ, deed hem in 1207 
inden ban; RAISIOJTI) «cheen 
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1 alstoen van gedrög te willen 
[, veranderen'. Hij liet den lé-
[ i gaat verzoeken te Saint-Gil-
'j: les te komen, terwijl hg 

beloofde' de voorwaarden, 
welke hij hem zoude voor
stellen , ,aan te nemen. De 
prelaat begaf zich verheugd 
derwaarts; maar BAIMOND , 

<j' de schurkachtigste en •wreed-
f ste der menschen, liet hem 
1 door zijne bedienden ver

moorden. De kruisvaarders 
trokken alstoen tegen hem 
op; hunne wraakzucht vree-
«ende, deed hij al wat hij 
konde, om het ontslag yari 
den kerkdijken ban te er-
tangen. Maar toen hij het 
gevaar ontkomen was, ver
bond hij zich op nieuw met 
de Albigenzen , en werd an
dermaal in den ban gedaan. 
PETRUS I I , koning van dra
gon, nam zijne verdediging 
op zich, maar zij werden 
beide, in den slag van Mu-:\ 
ret in 1213 overwonnen. In 
«et daaropvolgende *jaar, gaf 
hij nieuwe bewijzen van zijne 
Wreedheid en ongodsdienstig-
jjeid, door zijnen broeder 
oODDEWijjï, graaf van Tou-
fottse te doen ophangen; 
zonder bem te vergunnen de 
Sacramenten der Kerk te ont
vangen , ofschoon hij slechts 
deze enkele genade vraagde. 
(BODDEWIJN had jde partij 
Tan MOJSXFÓRT , graafyan Zeï-
wster omhelsd', na alvorens 
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hem het kasteel van Mont-
ferrant, hetwejk hij verdedig
de , overgeleverd te hebben). 
Het concilie van Latranen 
in het jaar 1215 gehotfden, 
voegde krachtens de mede
werking der tijdelijke magt, 
bij de kerkelijke censuren 
tegen RAIMOND uitgesproken, 
de yerbeurtverklaring der do
meinen , welke hij bezat, 
PflitiPPüs ADGÜSTOS van wien 
het graafschap van Toulose 
afhankelijk was, had den 
Paus de uitspraak over zij
nen leenman opgedragen: 
zijne Afgevaardigden waren bij 
dit vonnis tegenwoordig, en 
de vorst bekrachtigde het
zelve door de beleen ing van 
het graafschap Toulouse aan 
SlMOJT DE MONIFORT op te 
dragen; men liet aan BAI-' 
MONX slechts eene levenslange 
jaarwedde van 4,000 zilve-
ven marken, en aan zijnen 
zoon slechts een gedeelte van 
het markgraafschap van Pro- • 
venoe. Nadat de Toutousa-
nen oproerig waren gewor
den , verdedigde RAMOND , 
door hen van de Spaansche 
grenzen geroepen , op eene 
dappere wijze hunne door 
MONTFORT belegerde " stad , 
waarbij deze laatste, in 1218, 
do'oreenen steenworp gedood 
werd, dapperlijk. AMAÜRI 
of ALMERICH , zoon van den 
graaf van Zeicester, werd 
door RAIMONT en deszelfs 
4 
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zoon, die bijna al hunne 
staten terug bekwamen, te
ruggedreven. RAIMOND over
leed in 1222 ; hij was vijf ma
len gehuwd geweest, en liet 
slechts twee wettige kinderen 
na, RAIMOND VII, welke hem 
opvolgde, en CONSTANTIA , 
welke eerst met SANCHO VIII, 
koning van Navarre, en ten 
tweeden male met PETBUS 
BEKMOND DE SAÜVE , heer van 
Jbnduse huwde. Daar hij niet 
van den kerkelijken ban onthe
ven was, bleef zijnligchaam 
zonder graf. RAIMOND bezat 
niets middelmatigsnoch in zij
ne goede noch in zijne slechte 
hoedanigheden. Hij bezat eene 
edele ziel, eene werkzame ge
nie, de tegenspoed sloeg hem 
niet ter neder. De belegerin
gen der steden , welke hij ver
dedigde , de -veroveringen, 
welke hij maakte, bewijzen 
zijnen moed en zijne bekwaam
heid in de kunst des oorlogs; 
maar zijne gebreken overtrof-

* fen zijne goede hoedanighe
den. Hij dreef de zucht tot 
vermaak zelfs tot het plegen 
van bloedschande, en zijne 
woede, ging zoo ver, zoo 
als wij zulks gezegd hebben , 
dat hij zijne handen in het 
bloed van een' zijner broe
ders en van eenen legaat van 
den H. Stoel baadde. Zijn 
gegeven-woord kwam bij hem 
niet in aanmerking. Men zag 
hem aan den voet des al
taars aan zijne hofnarren be« 
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lasten, de priesters welke de -
Mis lazen, na te bootsen. 
Men kwam in zijne gunst 
door de ketterij te omhel
zen; en welke ketterij.' men 
weet dat alle gruwelen in 
die der Albigenzen yereenigd 
waren. Hij verwoestte de 
kloosters, veranderde de ker
ken in versterkte kasteelen, 
verdreef de bisschoppen van 
hunne zetels, enz. Ziedaar 
het afbeeldsel, hetwelk de , 
hedendaagsche geschiedschrij
vers van RAIMOND schetsen, 
WILLEM CATEL heeft de be
wijzen 'van deze karakter
schildering in zijne Geschie
denis der graven van Tou-
louse, en pater LANGLOIS, 
in de Geschiedenis der kruis-
togten tegen de Jlbigemen 
verzameld. Men weet dat 
VOLTAIRE zijn best heeft ge
daan, om dezen vorst te ver
ontschuldigen en SIMON.DE 
MONTFORT zwart te maken ; 
maar dit behoeft niemand te 
bevreemden: de eene heeft 
bestendiglijk de regten der 
Godsdienst verdedigd , en de 
andere heeft er zich de on
verzoenlijke vijand van ver
klaard. De abt Mitioi heeft, 
als een getrouw leerling, de
zen patriarch der wijsbegeerte 
nageschreven. 

RAIMOND VII, graaf van 
j Toulouse, zoon van den voor

gaande, in U 9 7 , te BeM-
vats geboren, volgde hem i» 

http://Simon.de
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zijne staten en in.zijne ge
schillen op. Hij bevocht he-
viglijk AMAURI of ALMERICH 
DE MONTFORT , zoon van den 
beroemden SIMON , en nood
zaakte hem de wijk naar 
Frankrijk te nemen. Intus-
schen bestond de kruistogt 
tegen hem, en hij werd in 
1226, in den ban gedaan. 
Na eindelijk eenen langduri-
gen oorlog gevoerd te heb
ben , sloot hij den vrede met 
de Catholijken , en scheen 
welmeenend tot den schoot 
der. Kerk- terug te kee-
ren. In 1247 spoorde de hei
lige LODKWIJK hem aan, éenen 
kruistogt naar het heilige 
Land te ondernemen ; maar 
Paus INNOCENTIÜS IV, die hem 
tegen de aanhangers van kei
zer FREDERIK II wilde stel
len , belette hem deze rei's 
te ondernemen. Hij overleed 
twee jaren daarna ,in 1249 , 
te Milhaud in Rouergue, 
in den ouderdom van 52 ja
ren. Daar ALPHONSÜS , graaf 
van Poitou , broeder van den 
heiligen LODEWIJK , met de 
dochter en erfgename van de
zen vorst gehuwd was, en 
ergeene kinderen bij verwekt 
had , zoo werden al de staten 
vanlUlMONDVII, in 1361 door 
Paiuppns III met de kroon 
van Frankrijk vereenigd. 

RAIMOND PÉNNAFORT of PEG-
KAFORT, {Heilige) in JTatalo- I 

I i 

nië, in 1175 geboren. Na te f 
Barcelona zijne studiën be- f' 
gonnen te hebben, ging.hij de- f 
zelve aèn de hoogeschool van f' 
Bologna ten ejnde brengen , 
en onderwees aldaar met roem 
het kanonieke regt. Van ka-
nonik van Barcelona, begaf 
hij zich in de orde van den 
heiligen DOMINICÜS , welke 
hij door zijne deugden en zij
ne 'kunde tot roem verstrek
te. Pairs GREGORÏUS IX maak- . j 
te in 1228 van hem gebruik, i 
tot de verzameling der De- • ! 
cretaliën, en wilde hem tot j 
het aartsbisdom van Tarra' "'•• 
gona verheffen , hetwelk hij ' 
echter van de hand wees.-
Deze Opperpriester wilde hem j 
aan zijn hof houden; maar 
de heilige man verkoos zijne j 
eenzaamheid van Barcelona, 
boven alle voordeden waar
toe men hem het vooruitzigt 
opende. Hij hield zich in 
de eenzaamheid en dé afzon- { 
dering bezig, met de studie 
en het gebed, toen hij in | 
1238, tot algemeen overste i 
zijner orde werd benoemd , ' 
welke waardigheid hij twee I 
jaren later nederlegde. Hij 
droeg door zijnen ijver en zijne 
raadgevingen veel bij tot de 
oprigting der orde van la I 
Mercy. Het was ook door 
zijnen invloed dat de incrui- i: 
sitie in het koningrijk Jra-
gon en in Languedoc, in
gevoerd werd. De Paussen 
5 ' '• ' - • • • , ' • • • ' : ' 
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stonden hem toe in de be
dieningen dezer regtbank te 
voorzien, en bij deed zulks 
met vele wijsheid. RAIHOND 
overleed te Barcelona, in 
1275, in het lOO.ste j a a r 
zijns ouderdoms. Paos CtE* 
MENS VIII, verklaarde hem 
in 1601 heilig. Men kan het 
tafereel zijner deugden zien 
in de Geschiedenis der be
roemde mannen van de orde 
van den heiligen DoMlNlcus, 
door pater TODRON, dieeene 
zeer naauwkeurige en zeer 
omstandige levensbeschrijving 
van dezen Heilige geleverd 
heeft. Men heeft van bemj 
l,o de Verzameling der Ds-, 
creldliën, v/elke het tweede 
deel van het Kanonieke Regt 
uitmaakt. Deze verzameling 
is in vijf boeken. De schrij
ver voegde bij de instellin
gen der Paassen verschillen
de besluiten der concilien. 
'— 2.o Een Kort begrip der 
gewetenszaken, vroeger zeer 
gezocht. De beste uitgave is die 
van pater LAGEI in fol. Lyon, 
1728. met geleerde aanteeke-

, ningen. Men acht ook zeer. die 
van Ferona, 1744,, in fol. 

RAIMOND (PBTRUS), louProu, 
dat is te zeggen de Dappe
re ea de Moedige, te Tou-
louse geboren , volgde keizer 
FREDURIK op den togt naar 
het Heilige land , alwaar hij 
zich door zijne Provengaalsche 
gedichten en zijne heldendaden 

onderscheidde. Deze dich
ter overleed in 1225, ge
durende den oorlog der gra
ven van Provence tegen de 
Albigenzen: welke oorlog 
diende om zijnen moed te 
doen uitblinken. Hij had eèn 
Dichtsluk tegen de dwalingen 
der Arianen vervaardigd é en 
een ander, waarin hij de ko
ningen en keizers laakte, wijl 
zij den geestelijken te veel 
magt hadden ingeruimd. Hij 
dacht er niet aan dat in de 
barbaarsche eeuwen deze magt 
veel tot de verzachting der 
zeden, tot de beteugeling van 
de gewelddadigheden der 
grootenen kleinen en tot de 
matiging van het despotismus, 
had. bijgedragen. Al wat $e 
verzwakking van hun aanzien , 
in de 18,e eeuw gevolgd is, 
regt vaardigt deze aanmerking. 

RAIMOMDÏ, graveur, — Zie 

MARCÜS-ANTONIUS-RAlMONDr. 

* RAIMOHDI (RAPHAët), 

bijgenaamd de RAPHAÖI. van 
Como, een beroemde regts-
geleerde, in 1370 in die stad 
geboren, volbragtzijnen regts-
geleerden leergang aan de 
hoogeschool vanPadua, on
der den geleerde CASXIGLIOW 
van Milane. Nadat de hoo
geschool in 1411 naar Pia-
cenza was verplaatst, werd 
hij aldaar hoogleeraar en ver
bleef ér verscheidene jaren. 
Nadat hij, ten gevolge van 
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den grooten roem, welken 
hij zich had verworven naar 
Padua was beroepen, stichtte 
hijf aldaar, in 1422 eene regts-
geleerde school, welker in
komsten 700 ducaten, toen
maals eene zeer aanmerke
lijke som, bedroegen. De re
publiek van Fenetië, liet 
hem in die stad komen en 
belastte hem met verschei
dene .gewigtige zendingen , 
van welke hij zich met roem 
kweet. RAIMONDI verwierf 
door zijne vlijt en zijne kun
de ëene groote fortuin, en 
overleed in 1426 te Padua. 
Men heeft van hem Com* 
mentariën over de wetboe
ken van JÜSTINIANDS. — Zijn 
zoon BENEMCTÜS volgde de 
loopbaan zijns vaders en on
derscheidde zich in dezelve; 
hij Jbekleedde den regtsge* 
leerden stoel.te Padua en 
te Bologna , alwaar- hij in 
1480 overleed. . 

* RAÏMONDI (HANNIBAI.) , 
een beroemd wiskunstenaar, 
m 1505 te Feroha gebo-
ren, ging in zijnen tijd voor 
een wonder van kunde door. 
Hij had niet slechts de wisV 
waar ook nog de natuur-en 
sterrekundige wetenschappen 
beoefend. Hij genoot de be
scherming van verscheidene 
Italiaansche vorsten, en ver
kreeg eene jaarwedde van 
de republiek van Fenetië, 
Men heeft van hem over de 

verschillende wetenschappen, 
welke hij kende, verscheide
ne werken, waarvan wij de 
volgende zullen aanhalen : 1.° 
Discorso della trepidazione 
delle stelhifisse; — 2.° Pater-
ne riprensioni, enz. of Fa-
derlijke vermaningen, aan de 
redelijke geneesheeren ge-
rigt. Ten tijde van HABTNIBAI. 
RAIBIONDI, besmetteden een 
aantal kwakzalvers, onder 
den titel van artsen , Italië; 
en de geneesheeren zelve, 
volgden, volgens het gevoe
len des schrijvers , de tot de 
genezing der zieken meest 
geschikte wijze niet op. Het 
is aan beide dat hij zijn werk, 
waarin ' hij hun het gebruik 
der geneeskruiden aanried, 
rigtte. — 3.° DeW anti* 
ca, enz. of Over de oude 
en eerwaardige wetenschap 
van Nomancie of Onoman-
cie, (waarzeggerij uit ie« 
mands doopnaam), Fenetië , 
1549; dit werk is in het 
Fransch vertaald. — 4.° Trat-
tato, enz. of Ferhandeling 
over de ebbe en den vloed 
der zee > Fenetië, 1589, Hij 
gaf in den ouderdom van 84 
jaren dit boek, hetwelk ook" 
in het Fransch vertaald is , ' 
in het licht. Hij overleed 
twee jaren daarna te Fero-
na. GEORGE JODOCUS maakt, 
van dezen geleerde veel ge
wag , in het 2.e boek van 
het werk getiteld Del Be-
naco. 
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••.;'* RAIMONDI (JOANNES BAP-
TÏSTA), een Oostersche taai
kenner en Italiaansche wijs
geer, in het jaar 1540, te 
Cremona geboren, bfagt ver
scheidene jaren in jtzië door, 
alwaar hij het Arabisch ,Ar-
meniseh, Syrisch en He-
breeuwsch grondig beoefende. 
Hij kwam vervolgens in Ita
lië terug, en deed zijne tijd-

* genooten door de verschei
denheid en uitgebreidheid 
zijner kennissen verbaasd 
staan. De kardinaal' FERDI-
NAND DE MEDICI";, rigtte te 
Florence, met èenen zijnen 
naam waardige pracht, eene 
'drukkerij van Oostersche let
ters op, welke de bakermat 
van> de beroemde drukkerij 
der Propaganda is geweest. 
Hij beriep te gelijkertijd, al, 
die mannen rondom zich, 
welker talenten , zijne edele 
onderneming konden doen 
bloeijen, aan welker hoofd 
hij JOANNES BAPIISTA RAI-
MONDI plaatste. De eerste wer-

, ken, welke hij in het licht 
deed verschijnen , waren een 
Bebreeuwsch Woordenboek, 
een Chaldeeuwsch • PFoór-

'denboeki eenige boeken van 
AVICENNA in het Arabisch, 
en verscheidene boeken van 
EUCXIDES in het' Grieksch. 
De Evangeliën werden te ge. 
hjkertijd met eene Lalijnsche 
overzetting in het licht ge
geven, ten einde dezelven in 
geheel het Oosten te vér-

spreiden , en men drukte te 
dien einde 3,000 exemplaren 
dërzelve. Na den polyglotbij-
bel van den kardinaal XIMENÈS, 
zijn dit de schoonste, voort
brengselen der drukkunst, 
welke men zelfs in onze da
gen kent. Deze uitgaven wor
den te Florence, in de bi
bliotheek 'Magliffbecchiana 
bewaard. RAIMONDI had het 
ontwerp gevormd den bijbel 
te drukken in de zes voor
naamste Oostersche talen, te 
weten , in de Arabische /Sy
rische, Perzische, Ethiopi
sche , Coptische en Armeni
sche talen , en tegen over de
zelven , de Grieksche, Latijn-
'sche, Hebreeuwsche en Chal-
deeuwsche vertalingen, ge
zamenlijk met de spraakkun
sten en woordenboeken dier 
talen. Hij stond op het punt 
om aan dit bijna reusachtige 
plan, onder de bescherming 
van GKEGOBIDS XIII, te be
ginnen, maar de dood van 
dezen Opperpriester (1585), 
noodzaakte hem er van af te 
zien. RAIMONDI bleef altijd 
aan de dienst der MEDICISSEN 
verbonden. De groot-hertog 
had hem, behalve de aan . 
zijne bediening van directeur' 
der drukkerij van Oostersche 
talen verbondene honorari
ums, nog met eenejaarwed
de begiftigd. RAIMONDI leef
de tot in eenen zeer gevor
derden ouderdom, maar het 
tijdstip van zijn overlijden is, 
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onbekend, hetwelk in het jaar 
1630 moet plaats gehad 
hebben. 

,:* RAIMUNDETTO (RAIMUN-
BDS) , een hqroemde over-
heids-persoon, werd in J630, 
te iSdint-Marlin-de-Latane 
geboren. Hij verwierf door 
zijne kunde in de regtsge-
leerdheid eenen grooten roem, 
en bekleedde de voornaamste 
posten in zijn land. De ko
ningen van Spanje > toen
maals heeren van de beide 
Sioiliënen van een gedeelte 
Tan Iialië, maakten achter- j 
eenvolgend in de netelligste 

, zaken gebruik van zijne dienst. 
Hij was president, der groote 
kamer'van Palermo, groot-
regter van het koningrijk Si~. 

•cilië'en regent van den hoo-
gen raad van Italië, RAI-
MÜNDEXXO, hadookhetkano-
nieke regt beoefend, en hij gaf 
«e volgende werken in het 
Jicht j l.o JResponsumjuridi-
Wm super spoliis acfructi-
ws viduarum Ecclesiarum 
regni Sicilice Galholicce 
™ttjesiati [ compelentibus. -— 
2'° De omnibusprcelatis ca}-
terisque ecciesiaslicis benefi-
Mis* regio juri patronaiui 
addictiSm "-_ 3.° Jn scilicet 
P°ssit de iis in ususmere pro-
fanos disponere? Hij o ver
red in 1690, te Palermo. 

T .ftAiMüNDDS (Lviio), —• Zie 
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* RAINALDI (HIËRONTMÜS), 
een beroemd bouwkundige, 
in 1570, te H'gme geboren , 
en door DoMwicijs FONÏANA 
opgevoed. Hij werd een der 
eerste kunstenaars van zijnen 
tijd, zijne werken hebben 

'zijnen naam onsterfelijk ge
maakt , en worden als mees
terstukken beschouwd. Men 
kan de haven van Fano, de 
kerk van Monialto, het col» 
legie van de B. LUCIA , te 
Bologna, het paleis van .den 
hertog van Parma, het pa
leis PAMPHIW en de versie
ring van de ST, PiEïERS-kerk 
te Home, (in 1610), de 

! kerk der barrevoeter-karme-
lieten te Caprarola, niet 
genoeg bewonderen. Hij vol
tooide ook het Gapüolium, 
en voerde andere werken uit , 
welke hem even zeer tot eer 
strekten. Deze uitmuntende . 
kunstenaar overleed in 1655 , 
in zijne geboorteplaats. 

* RAIKALDI (KABJX), een 
bouwkundige, zoon van den 
voorgaande, in 1611 gebo
ren , was de kweekeling van 
zijnen vader, dien hij in 
talenten evenaarde, ofschoon 
hij niet altijd , .zoo als hij , 
de goede grondbeginselen 
volgde. Hij vervaardigde op 
last van IIWOCEJXTIDS X , het 
plan voor de kerk van de- . 
heilme AGNES , welke die 
Paus hem had opgedragen, 
op de plaats Navone te hou-
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wen. Hij werkte vervolgens 
voor verschillende vorsten ; 
maar zijn meesterstuk is het 
Paleis (ie Rome) eerst het 
eigendom der hertogen van. 
Mvers, en later tot leer
school der Fransche kunste
naars bestemd. Hetzelve 
staat op II-Corso , en maakt 
een der voornaamste sieraden 
van deze schoone straat uit. 
Op het verzoek van LODE-

. WIJK XIV., vervaardigde hij 
de teekeningen voor het 
Zouvre; en de. vorst zond 
hem, oor hem zijne tevre
denheid over dit schooné' 
werk te kennen te geven, 
zijn portret met edelgesteen
ten omzet. De kardinaal 
MAÜRICE vereerde hem, van 
wege KAREL EMMANDEI, van 
Savooy'ê prachtige geschen
ken , en te gelijker tijd schonk 
hem deze vorst de eerkruis-
sen Tan den heiligen. LAZA-
JROS en den heiligen MA IJ-
BITS, RAINALDI overleed in 
1641., naauwelijks zijn 30.e 

jaar bereikt hebbende, 

RAINAIDI (ODERICO) , in 
1595 te Trèvisa, uit eene 
Patricische familie geboren, 
begaf zich onder de Philip-
jpiers, of priesters van het 
oratorium , en legde zich op 
dezelfde soort van studie 
toe , als zijn ordebroeder RA-

' RONIÜS , maar zijne Voori-
%ettir\g der .jaarboeken van. 
dien kardinaal Wordt op ver-

re na niet zoo zeer op prijs 
gesteld. Er komen vele na-
sporingen en geleerde aan. 
merkingen',' eene wijze bil
lijke , en streng regtzinnige 
zienswijze in voor ; maar zijne 
critiek is niet streng en 
verlicht genoeg; zijn verhaal
trant is niet .altijd naauw-
keurig, noch in het alge
meenzeer belangrijk. Men 
heeft er .nogtans te Rome 
een Kort JBegrip van ge
drukt , 1669 irifol. en 1670, 
3 dl.» in 4.*°, RAINALDI over
leed dén 22 Januarij 1671, 
Zijne F^oortzetting te Rome, 
in 1;646 .— 77 , in 9. dl.»-
gedrukt, strekt zich van 1199 
tot 1569 uit, 

* RAINOÜDS (WIMEM en 
JOANNES) , twee Engelsche 
broeders, welke wij, om bij
zondere omstandigheden, in 
hetzelfde artikel vereenigen, 
waren beide te Pimboe in 
Devonshire geboren: Wffi-
LEM in 1539, en JOANNES in 
1549. Naar men zegt, af
zonderlijken buiten hun land 
opgevoed, werd JOANNES zulks 
in de Calholijke en Wltt-BHt 
in de hervormde Godsdienst, 
Nadat zij elkander eens ont
moet hadden , en verdrietig 
waren dat zij tot verschillen
de geloofsbelijdenissen be
hoorden, zochten zij elkan
der wederkeerig van gevoe
len te doen veranderen ,en, 
terwijl ieder, met ijver voor 
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het geloof, waarloe hij be
hoorde, twistte, gebruikten zij 
zulke overtuigende redenen, 
of welke aldus toeschenen aan 
hem , ten wiens aanzien men 
dezelve' aanwendde, dat de 
protestant besloot Catholijk, 
en de Catholijk protestant te 
worden, een ontwerp , het
welk zij beiden ten uitvoer 
bragten. Aldus verhaalt ons 
SAYLE , zonder twijfel vol* 
gens schrijvers van gezag; 
ofschoon hij nögtans de zaak 
in twijfel trekt, waarvan het 
gerucht reeds zoo veel veld 
had gewonnen , dat het ge
beurde het onderwerp van een 
Latijnseh puntdicht werd (*). 
Wat er ook van deze zon
derlinge worsteling, en van 

'' derzelver nog< vreemder uit
werksel zij, indien dezelv.e 
verdient, dat men er geloof, 
aanhechte , is het zeker dat 
WILLEM B.AIH;OLDS , die eerst 
protestant, en zelfs predikant 
dier gezindheid was geweest, 
Catholijk werd , en Xe Home 
de ketterij , welke hij. was 
toegedaan geweest, afzwoer. 
Nadat hij bij aijne terugkomst 

"uit Italië , zich, 'm Frankrijk 
gevestigd had, gaf hij te 
ï?e87«s,onderwiJ8in de .verkla
ring der heilige Schrift en in 
het Hebreeuwsch , in het En
gelsen collegie. Van verschei
dene door hem nagelatene wer
ken , zullen wij aanhalen: 1,°' 
verhandelirigi?e Sacra Scrip» 
tura. —• 2.° Eene andere 
De Ecclesia. •—' 3,° Collo
quium inter MAINOLDAM et 
GENTlLEMé- ~ 4.° Leerre
den , over de psalmen, 17, 47 
en -48. — 5.° Oraliones du~ 
odecim. — 6,0 Explanatio 
prophetarum AGGJEI et AB-
D1AS. — 7.° CALV1N0-Tur~ 
cismus, id est calvinislicce 
perfidice cum Mahumetana 
collatio , et dilucida utrius-
gue sectoe confutalio, met 
WutlAM GIFFÓRD,Antwer
pen , 1596 en Keulen, 1603. 
RAINOLDS, had den.tijd niet 
dit boek af te werken , daar 
hij den 24 Augustus 1594 te 
Antwerpen overleed; maar 
GIFFORD legde er de laatste 
hand aan, en gaf hetzelve 
in het licht. Het protestan-
tismus werd hevigiijk in het-

(*) Zie hier dit puntdicht door doctor HEÏLBN medegedeeld, die 
°OK melding van deze zonderlinge gebeurtenis maakt* 

Eollai intcr geminoi pin' quam civilia fralro» 
Xraxorat «mbiguus Jleligionii apex S 

VAfi roibrniata) fidei quo partibüs instat, t 
Ille rciormandam denegat eaae fidem; 

Propositi* causa) rationibtis* alter utrinquo 
Concurr'oro pare» et cecidore paroiï 4 

Ouoi fait in votis, fratrem oapit nlter utriuque: 
Ouod fuit in fotia, perdit ntcrqno fidem. 

Caplivi gemyt^, aiao oaplivante fucrunt, 
> fit victor victi tranifuga cast» petit. 

Ouod genus hoo pugnos « t , «bi victu» gaudet uturque, 
Bt tamon altarutor «e «uperaiie doje11 
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zelve aangerand. Het wqrk 
bleef niet onbeantwoord. Sr/T-
1IYI0S, een protestantsch pre
dikant gaf een ander tegen hët-
Sselve in het licht, getiteld: Be 
Turcq papismo, hoc est de 
Turcarum et jaapistarum ad-
versus CHRISTI Ecclesiamet 

jfidem Gonjuratione, eorum-
que in Religione et moribus 
consensione et similitudine, 
liber unus. Van weerszijde 
werd de gematigdheid niet 
in acht genomen , en smaad-
woorden gingen met de rede
neringen gepaard. — 8.° De 
justa Christiance republicce 
in reges impios et hcereticos 
auctoritatejuslissimaque Ca-
tholicorum ad MENRICÜM 
NAVARRJEVM et quemcum-
que hceretioum, a regno 
Galliazt repellendum confce-
defatione, Antwerpen, 1592, 
in; 8.TO , een oproer wekkend 
hekelschrift aan den hertog 
van Mayenne opgedragen, 
wiens doel het was HENDRIK 
III en HENDRIK IV, in een 
schandelijk daglicht te stellen, 
en aan de ligue de overhand 
te doen behouden. Sommigen 
hebben dit werk aan WIL
LEM ROSÉ, bisschop van 
Senlis, anderen aan GlF-
FORD , aan JOANNES BQDCHER , 
pastoor van Saint Benoit, 
aan eenen jesuit enz. toege-
schreven; maar het schijnt be
wezen dat het van WILLEM 
RAINOLDS is , die zelf zegt, 
dit werk op aanzoek van 

den hertog en den kardi
naal DE GÜISE , later te Blois 
gedood, ondernomen te heb
ben. Het gevoelen van BAT-
LE is ook dat men hetzelve 
aan den schrijver van' het 
Calvino-Türcismus moét toe
schrijven. Wat betreft JOAN-
NES ÏUINOLDS , jongeren broe
der van WILLEM , aan de hoo* 
geschool van Oxford opge
voed , deze heeft aldaar la
ter de godgeleerdheid onder
wezen. In 1598, werd hij 
deken van Lincoln, welk 
ambt hij yan de hand wees, 
om het voorzitterschap van 
het cbliegie de Corpus christi 
te aanvaarden, fi[ij had aan 
de overzetting des bijbels in 
het Engelsch, en aan de 
critiek der gewijde 'boeken, 
door de protestanten als apo-
cryph beschouwd/ gewerkt. 
Hij is de schrijver van een 
aantal Boeken over de geschil
punten tegen de Roomsche 
Kerk, en voornamelijk van 

•eene verhandeling getiteld: 
Be idolatria jEcclesia Ro
mance. Hij overleed in 1607 
in den ouderdom van 58 ja
ren. Men zegt dat hij naar het 
puritanismus overhelde. 

RAINSSANT (PETRUS), een 
geleerde penningkundige, in 
1640 te Reims geboren, 
was geneesheer, oudheidkun
dige en bewaarder van het 
kabinet van gedenkpennin
gen van LQDEWUK XIV. Men ' 
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vond hem, den 7 Junij 1689 
in ihet park van Fersaitles 
verdronken. Men" heeft van 
hem: 1.° Dissertation etc, 
{Verhandeling over twaalf 
gedenkpenningen der eeuw
feesten van keizer Dom-
TIANÜS), Fersailles 1684, 
in 4.to _ 2.o Verhandeling 
over den oorsprong van de 
figuur der lelie-bloemen, 
Parijs, 1678, in 4.t° enz. 
net Journal des savans, 
wvat daarenboven verschei
dene, verhandelingen van de
zen schrijver. 

1 
' * RAISS'(ARNOI.D),.kano-

Dik der Sint Pieters kerk 
Je Douai, en een geleerd 
'evensbeschrijver der Heili-
gen, werd in 1580 in die 
slad geboren. Hij vormde 
he ' plan al datgene te ver
de len en in het licht te 
8even, wat tot de heiligen 
der Zuidelijke Nederlanden, 
t6t derzelver' vereering en 
overblijfselen betrekking had. 
Weae onderneming veréisch-
je werk en vele nasporingen. 
% spaarde noch moeite, 
"ooh kosten, noch reizen. 
ÜÖ doorkruiste de verschil-
ende Belgische provinciën', 

J'Wocht de kerken en kloos-
'efs» doorsnuffelde derzelver 
Ja"dvesten en de andere 
"penbare bewaarplaatsen, en 
Putte eene* menigte bijzon
derheden uit dezelve, tyelke 

*X. ÜBEt. K 

tot bouwstoffen van eén aantal 
•werken dienden, waarvan de 
voornaamste zijn : • l.o ^uc~ 
tarium ad natales sancto-
rum Belgii JOANNES MO£A* 
Ni, Doudi, 1628, in 8.vo-
— 2.o ffieragazpphylacium 
Belgicum,„ Douai, 1726, in 
8."vo De schrijver handelt in 
dit stuk over de in Bel-' 
gi'è bewaarde relikwiën. — 
3.° Peristromata sanolo-
rum , Douai , 1630 , in 8."™ 
— 4.° Originès cartusia* 
rum Belgii, Douai, 1623 , 
in 4»*° — 5.o Belgioa'okris-
tiana, Douai, 1633, 'in 
4 . t o ; dit is de geschiedenis 
der bisschoppen en prelaten 
van de Vlaamsohe provin
ciën, in den smaak van het 
Gallia christiand, — 6.0 

Fita beatoe MARIJE BAG-
GIAS, Douai, 1621, in 8,™ 
Deze heilige maagd, op het 
eiland C/iio geboren, was 
van de derde orde van den 
H. DoMiNjrcDS, Hare levens
beschrijving was door JOAN- ' 
NES PBTRDS van Saragossa 
in het Spaansch geschreven , 
en la.ter in het Fransch ver
taald. RAISS heeft dezelve 
in het Latijn overgebragt.— 
7,° Ccenobiarcha crispinien^ 
sis, Douai, 1042, in 4.'°, 
dit is de geschiedenis van 
het leven der abten van het 
klooster van Crèpin, eene ab
dij van de orde van den hei
ligen BSNEDICTÜS , in ff ene-
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gouwen ; -— 8,° Vitdsanc-
ti Landelini, abbatiz ei 

J'undatoris (Jrispiniensis, De 
, heilige LANDBWNÜS leefde in 
de 8.e eeuw , en stichtte de 
abdij tan Zobes en die van 

• Crépin* Dit laatste werk 
is zijne geschiedenis.—. 9.° 
fita sanch' Ayherti, Cris' 
piniensis ascetce et reclusi. 
RAISS gaf daarenboven eene 
nieuwe uitgave «iet verbete
ringen , van hét boek getiteid: 
CcBnobiarchia ogtiiacensis 
Francisci Moschi, Bouai, 
1636, Hij overleed te Bouai 
den 6-September 1644. 

RAÏ.EGH. — Zie RAWJLEGH. 

* RALUER (LODEWIJK Am-
TONIDS ESPKIX) , deken van 
de afgevaardigden der ka
mer van 1827 , werd te Fou* 
ghres (Ille-eUF'iUaine) in 
1749'geboren, ep begaf zich 
eerst in het koninklijke corps 
der genie, Hij onderscheid-, 
de er zich door zijne werk
zaamheid en zijne kundighe
den, en werd ten tijde der 
omwenteling tot kapitein aan
gesteld. Naar Saint-Bomin-
go gezonden, hield hij zijn 
verblijf op verscheidene plaat
sen des eilands, en de na
gedachtenis van zijn verblijf 
in deze oude kolonie is er, 
.vooral met betrekking tot de 
kunstwerken, welke hij er 
Het uitvoeren , bewaard ge
bleven. Nadat' hij achter-, | 

eenvolgend tot burgerlijk-of-
ficier en bestuurder van het 
distrikt van Foughres was. 
aangesteld, werd bij in 1795 
door zijn departement tot 
den raad der ouden afge
vaardigd, en tot een .der 
inspecteurs der zaal benoemd, 
In 4799 , ten gevolge der 
crises van den 30.? prairial, 
tot die der vijf hpnderden 
overgegaan, toonde RALUER 
zich ten gunste der omwen
teling van "den l8 . e brumai-
r e , en werd in het* wetge
vende ligchaam opgenomen, 
waarinThij tot "den 20Maart 
1815 zitting had. Hij nam 
gedurende de honderd dagen 
geenen post aan , in de maand 
Augustus deszelfden jaars, 
zat hij in hel kiescollegie 
van Foughres voor, en werd 
in 1818 tot onder-president 
der 3.c sectie van het kies
collegie yan Ille-et-Fiilaihe 
benoemd. In 1827 tot af
gevaardigde benoemd, ver- . 
scheen hij zelden- op de tri
bune , en werd slechts door 
de matigheid zijner gevoe
lens opgemerkt. RALUER 
beoefende ook de weten
schappen en de letteren , en 
overleed in 1829 te Fough
res, in' den ouderdom van 
80 jaren. De voornaamste 
zijner werken zijn: 1.» Jte~ 
cueüs etc, (Verzameling van 
redekundige en %aderland-
sche gezangen), 1799, in 
12,«no _ 2.o Fptire etc. 
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(Zfn^ a«« o?e rt)"#j), 1808, 
in- 8.vö *— 3.o Mémoires 
etc, {Verhandeling over het 
schuim van. schotsch glas), 
1809, — 4.o Oeuvre etc. 

) {Slaat en itedekundige toer* 
ken), 1813. Men zegt dat hij 

• daarenboven de schrijver is van 
vijf Treurspelen, welke niet 
ten tooneele zijn gevoerd; 

* RAiPn: (JAMES), Engelsch 
geschiedschrijver en dichter, 
zag, naar men gist, in Noord-
Amerika het eerste levens
licht, maar men weet niet 
wie zijne ouders waren, 
ööch in welk jaar hij geb<> 
ren is. Het schijnt dat hij 
tot eene arme en onbekende 
familie behoorde., en dat hij 
het aanzien, hetwelk hij ge
nopt , slechts aan zijne talen
ten te danken had. Hij was 
eerst schoolmeester te Phi-
ladelphia; maar daar deze 
staat noch met zijne natuur
lijke werkzaamheid / noch 
met zijne genie strookte, 
kwam hij zich in het begin 
der regering van QEORGB H 
te Londen vestigen. Het' 
eerste wérk , dat hij in het 
licht gaf is een dichtstulc 
getiteld de Nacht, hetwelk 
weinig bijval vond» Pofrs 
maakt er in zijne Dunciade 
gewag van, maar niet öoi 
hetzelve lof tóe te zwaaijen. 
Bij gaf vervolgens eenige too-
neelstukjes in het Jicht, 

- .K 

welke Weinig bijval vonden. 
In hét onrijm was hij geluk
kiger. Hij schreef in ver
scheidene dégbladen, en zij
ne artikelè Werden doof het 
publiek gezocht. Zijne staat
kundige èpotschriften Von
den ook groolen b(jval, door 
de juistheid zijner critiek ëh 
dé algemeenheid des óvet-
zigts. . Zijnd Geschiedenis 
van Engeland, h«eft zijnen 
roem nog beter gevestigd. 
De regering der SXPARÏS 
vooral kan met datgene wat 
c!e beroemdste nieuwere ge
schiedschrijvers het best héb
ben voortgebragt, vergele-

„ ken wórden. De dood van 
den prins va» PFallis, zijn 
beschermer, benam hem alle 
hoop van bevordering; hij 
overleed, onder het verdriet 
gebukt, M 1762 te landen. 

R A I P H . — Ziö RlCflARD 
D'ARMAGH. 

RAMAZZINI (BBRNAHMKÜS); 
een ItaliaariSühe geneesheer, 
te Carpi, in het Modeneé-
sche, in 1633 geboren. Na 
met roem de geneeskunde te 
Home én te Carpi te heb
ben uitgeoefend, ging hij 
dezelve te Modena, en ver
volgens te Padua uitoefenen 
en onderwijzen. Hij overleed 
in 1714 te Fenetie, 4ü den 
ouderdom van 81 jaren. De 
«eUaat vaö Fëtietië, benoem-

k 2 \ ' ' - • " , - : • 
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de hem, ofschoon hij het gezigt 
verloren had, in den ouder
dom van 71 jaren tot pre
sident van het geneeskundi
ge collegie dier stad ; en tot 
eersten hoogleera^r d«r prac-
lische geneeskunde. Zijn 
kleinzoon diende hem tot 
lector, en hij zette zijne leer
gangen nog gedurende zes 
jaren voort. Zijne inborst was 
zacht, en , ofschoon ernstig 
en achterhoudend met die
gene , welke hij niet kende, 
was hij zeer vrolijk met zijne 
vrienden. Zijne uitgebreide 
belezenheid maakte .zijnen 
omgang zeer nuttig,. Men heeft 
van hem: 1.° eene Latijn-
sche Verhandeling over de 
aiekteh der handwerkslie
den. — 2.o eene Jtatijnsche 
Verhandeling over de ge
zondheid der vorsten, en ver
scheiden andere genees- en 
natuurkundige Werken , wel
ker verzameling te Londen 
in 1716 in 4.*° en te Na* 
pels 1739, 2 dlX in 4.*° 
gedrukt is. Eene zijner grond
regels was, dat om de ge
zondheid te bewaren, men 
%ijne bezigheden en oefenin
gen moest afwisselen. Zijne 
Levensbeschrijving is aan 
het hoofd zijner werken. 

RAMBAM. — Zie MAIMO-
KIDES, 

* RAMBAUD DB VACHERES, 
een der beroemdste min

nezangers van Provence uit i 
de 12,eeeuw, werd ujt eene 
fatsoenlijke familie in , het 
gebied van Oranje geboren. ..... j 
Zijne dichterlijke talenten i 
gaven hem toegang lot prins 
WILLEM DE BAD'X , wiens toe
genegenheid hij won. Hij 
had eehen anderen vermo
genden beschermer in den • ^ 
markies van Monlferrat,en ' 
in .1188, volgde hij hem 
naar het Heilige Land. De j 
markies had hem tot ridder' j 
benoemd , en na Salonica I 
op de Turken veroverd te ! 
hebben, droeg hij het be- j 
stuur daarvan aan RAMBADD ' 
op. De dichter bezong dezen I 
kruistogt' in een diehtsïuk, 
•welke verzen; de krijgstucht 
des tijds, en de geestdrift des 
roems ademen. Zijne andere 
meest bekende stukken zijn. 
zijne spotdichten, en een . 
dichtstuk getiteld la Caros, i 
hetwelk hij voor BEATRIX , j 
zuster van den markies, waar» j 
op hij verliefd was, zamen- I 
stelde. Deze dichter wordt \ 
door, NOSTRADAMÜS aange- j 
haald. " , 

Vjf RAMBERX (GABRIEL DE j 
SAINT), werd, in 1620 te' \! 
P'on (arlier, in Franche- j 
Comtê geboren. Hij sproot i 
ujt een adellijke familie, en j 
werd reeds in zijne jeugd . 
page, bij den markies, DE * 
LEGANES', grande van Spanje \ 
en gouverneur van het Hf'la- I 
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neesche. Hij verliet dezen 
heer eenigen tijd daarna, 
en werd als intendant bij 
den hertog vatï Oirschot, 
prins van .^mKÖerg'geplaatst. 
Men kent voor hét overige 
de levensbijzonderheden van 
dezen schrijver niet. Men 
meent slechts dat hij een 
vurig bewonderaar van DES-
CARTES was, naar den titel 
van het volgende werk te 
oordeelen , hetwelk in eénen 
zeer goeden stijl geschreven 

• is: Conformité etc. .[Over-. 
• eenstemming der grondde--

ginselen Van MOZES in de 
schepping der wereld, met 
de grondregels der wijs
begeerte van DESCARTES) , 
Utrecht, 1717, in 12.mo 
RAMBERI overleed in 1700. 

RAMBOÜILLET (CAÏHARIIU 
BE VIVONNE vrouw vari KA-
REL D'ANGENNES, markies DE), 
«net welke zij in 1600 was in 

•den echt getreden, was eene 
dame, even zoo beroemd door 
haren geest als door hare deug
den. Een aantal letterkundi
ge lieden bezochten haar 
huis, hetwelk eene kleine 
academie werd. Men beoor
deelde er het proza' en de 
verzen, en het was niet altijd 
de smaak , die bij deze beoor-
deelingen voorzat. Daar on
dergeschikte schrijvers, door 
mevrouw DE RAMBOÜH-LET 
beschermd., de medestrevers 

Kt 

i M. 549 

der grootste geniën-wilden 
zijn, zoo bragt deze mede
dinging er niet weinig toe 
bij, om de vonnissen dezer 
regtbank , voor het overige 
door de persoonlijke hoeda
nigheden van diegene, welke 
erin voorzat, eerbiedwaardig, 
en aan welke men niets an
ders dan de oprigting dezer 
regtbank zelve kon ten laste 
leggen>• in een slecht dag
licht'te stellen. Zij overleed 
in 1665, drie geestelijke 
dochters nalatende t benevens 
eene vierde, J u i u LUCIA 
D'ANGENNES , aan den hertog 
DEMoNTAüsiERuitgehuwd, en 
welke eere-dame der koningin 
MARIA THERESIA, en gouver
nante van den Dauphin werd. 
Zij overleed in 1671 , inden 
ouderdom van 64 jaren, en 
bezat de deugd en den geest 
harer moeder. De markies 
DE RAMBOOIILEX was in 1652 
te Parijs, als ridder der 
orden des konings, staats
raad en veldmaarschalk over
leden. , Hij werd in 1627 
in een gezantschap naar Tu-
rin gezonden, om den'vrede 
tusschen den hertog van Sa-
vooije en den koning van 
Spanje te sluiten. Zie SAIHTTE 
MA'ÜRE. ' 

RAMBOOII.LET. — Zie A N * 
GEOTES. 

; RAMBOÜTS (THEODORÜS) , 
3 ' ' . 
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een Antwerpsen schilder, 
ip, 1642 overleden , muntte 
in het kleine wit. Men he-; 
wondert in zijne berken de 
ligt- en fijnheid der pen* 
seeltrekkenv Zijne figuren 
z$n vel geteekend en kod
dig» Hij beeft voorgesteld , 
snuivers, drinkers enz» 

RAJPAU fJOAMES PHH.IP-
PDS), een beroemd Fransch 
toonkunstenqar, werd den 25 
September 1683 te J).yon 
geboren.. Na tan zijnen va* 
der, die organist was, de 
eerste gronden der mnzijk 
geleerd (e hebben, volgde 
hij de rondtrekkende zang-
gezelschappen ten platte lan
de. In den ouderdom van 
17 a 18 jaren, begon hij 
zijpe proeven; en daar zij 
reeds boven die zijner eeuw 
verheven waren, vonden zij, 
niettegenstaande dezelve in 
Jvignpn, hetwelk toenmaals 
in dat opzigt beroemd was, 
uitgevoerd werden, weinig 
bijval. He spp deed hem 
deze stad verlaten; en na 

5 een gedeelte va.n Italië en 
Frankrijk doorgereisd te 
hebben , raadpleegde hij het 
geschiktste instrument, dat 
hem met betrekking tQt zij
ne denkbeelden over de mu« 
zijk; kon inlichten, nqmelijk, 
het klavier. *De beoefening 
van dit instrument maakte 
hem in zijn spel bekwaam ; 
en bijna den, mededinger van 

MARCHAND. Hij hield zich 
eenigen tijd ie Qijon, zijne 
geboorteplaats op en bespeelde 
er het orgel der ff. Kapel, 
Hij bleef veel langer te Cter* 
mont, alwaar men hem dat 
der hoofdkerk toevertrouwde. 
De roem, welken hij zich al
daar verworven had, deed. 
MARCHAND besluiten hem te , 
gaan hooren. >> RAMEAU , zei-
de deze beroemde toonkun
stenaar , werkt beter met de 
hand, maar ik overtref hem 
met het hoofd," Deze ver
klaring» aan maiEAtJ verhaald, 
bewoog hem MARCHAND met 
dezelfde munt te betalen. Hij 
ondernam met dat oogmerk 
eene reis naar Parijs, en 
het kostte hem geene moeite, 
te erkennen, door dezen 
meester overtroffen te wor
den. Nadat hij zijn leerling 
was geworden , leerde hij on
der hem de belangrijkste 
grondregels/der harmonie en 
bijna al het betooverende zij-> 
ner kunst. Eenigen tijd daar
na , dong hij mede naar het 
orgel van de PADÜÜS - kerk , 
en werd door den beroemden 
DAQÜIN overtroffen. Van de
zen oogenblik af aan» liet 
hij een instrument varen, 
waarin bij nipt den eersten 
rang kon behalen, om zich 
eene nieuwe loopbaan in; de 
muzijk te openen. Het is 
aan zijne overwegingen dat 
wij het Démonstration ele< 
{Betoog van den grondregel 
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der harmonie), te danken 
hebben; 2 dl,n in 4 . t 0 , een 
algemeen geacht Werk, het
welk bp eenen eenvoudigen 
en eenigen, maar zeer duide-
lijjcen grondregel, den grond
slag legt. Dit zoo natuurlijk 
denkbeeld •, waarvan deze 
schrijver in zijne Code dein 
musique, {Toohkundig wet
boek) in het Louvregedrukt, 
veel gebruik heeft gemaakt, 
is het bewijs der genie tan 
KAMEAÜ. Zoodra hij zich door 
de theorie eenen naam ver
worven had, legde hij zich 
op de praktijk toe, en werd 
componist van het kabinet 
deskonings, die hem in 1764, 
brieven van adel verleende. 
Hij was bestemd om met de 
orde; van deö heiligen Mi-
CHAët vereerd te wofdeii, 
toen hij den 12 September 
deszelfden jaars overleed. Of
schoon riven hem van geld
zucht beschuldigde, fcón deze 
zucht hem nooit bewegen, 
otn welke reden ook , te krui
pen. Enkel door den roem 
én den glans zijner talenten, 
bragt hij zijne vijanden en 
mededingers tot zwijgen, 
» QuiNAUtT had gezegd ; dat 
de toonkunsténaar de nede
rige dienaar des dichters moest 
sjjn. Dal men mij eene Hol-
landsche courant geve , zéidé 
RAMEAÜ , én ik zal dezelve 
in muzijk brengen." Hij sprak 
naar waarheid, ten mitttte 

- •'• ' • • • / • • : ' : : . K 

| indien men. volgehs zékere 
slechte dïchtstukkén Wifötfr» 
deélen, welke hij ö£ Bet too-
nèel der opéra's gaf, 'en die 
den grootsten, bijval vonden. 
Ofschoon hij dezelfde lbop> 
baan als ï*viü béWatideldö, 
bestaat er. tusschen hén Veel 
onderscheid. RAMKAtf bézït 
niet zoo veel van dié laffe 
en verwijfde, schoonheden, 
"Welke zoo" noodlottig voorde 
goede gedeti zijn, en is in 
het algemeen veel edeler, 
deftiger en verhevener, of
schoon hij niét Vrij' van het 
verwijt is ook aan de bui
tensporigheden én den wellust 
geofferd te hebben. Behalve 
dé Démónstratiön, Waarover 
wij gesproken hebben , heeft 
men van hem: Code\ etc. 
(0^e(boek der toonkunst), 
1760, in 4.*o; verscheiden , 
verzamelingen klavierslutkén, 
om derzelver welluidendheid 
bewonderd , en opera's., Men 
Weet hoe bèlagchehjk D'ilifito-
BÈRT zich peeff gemaakt, 
mét koelen onbescheiden over 
de grondregels en de talen
ten van RiMEAtr te redene
ren; Men kaff hierover 
raadplegen. Les bévuesetc. 
{De misslagen, dwalingen 
en misvaltingen" van Ver
scheidene beroemde schrij
vers in het stuk vanmuzijk), 
doorXEFfiByRE, Parijs, 1789. 
Het blijkt uit de bewijzen 
dös schfijvers, dat tfÈïim-

k b> • 
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BERT niet in staat vvas, eene 
grbote ters van eene kleine 
ters te onderscheiden ; waar« 
uit men gemakkelijk kan be
sluiten, welk belang men 
moet stellen in al hetgene 
hij over de muzijk; géschre
ven heeft; en men behoeft 
niet als overdreven te be
schouwen het oordeel van ee-
nen criticus, die, bij deze 
gelegenheid zeide : » Velen 
hebpen den onsterfelijken se
cretaris der Franschë akade-
mie naar waarde geschat, 
terwijl zij hem als schoonen 
geest, als schrijver, als wijs
geer beschouwen : maar het
geen welligt vele menschen 
niet weten, is dat in deze 
uitgebreide compilatie aller 

.. menschelijke kennissen, in 
dat beruchte alles omvatten' 
de woordenboek , (Diction* 
naire encyclopèdique) .waar
in de kunsten en wetenschap
pen , onder elkander slapen , 
als in de diepte van een groot 
graf, de toonkunst als door 
haar eigen hand begraven is." 

* ÜAHEt (JOANNES PfiTRlJS), j 
veldmaarschalk , in 1770, te 
Ca/iors geboren , begaf zich 
in den ouderdom van 15 ja
ren in dienst., en vvas batail-
lon-ehef, in het leger der 
Pyreneën , toen zijn broeder 
PETRUS , officier-generaal naar 
het schavot werd gesleurd, 
(1794) JOANNES PETRUS had 
bijna hetzelfde lot ondergaan ; 

na eene gevangenschap van 
16, maanden aan de vrijheid 
teruggeven , verkreeg hij den 
rang van adjudant-generaal, 
maakte den veldtog.t aan den 
Rijn , onder MOREAU mede, 
en verdedigde dapperlijk het 
fort Kehl, waarover hij het 
bevel voerde. In 1797, werd 
hij tot kommandant der gre
nadiers van de garde des 
wetgevenden ligchaams be
noemd ; en de zamenzwering 
van BROTTIER en LAYILMS-
HECRKOIS , waaraan hij enkel 
deel nam om hen aan te kla
gen , volgens de verklaring 
die hij er zelf van aflegfde, 
lokte een besluit ui t , waarbij 
verklaard werd, dat hij ziek > 
bij het vaderland verdienste
lijk had gemaakt. Hij ver
bond zich echter kort daar
na met de van koningsge-
zindheid beschuldigde partij, , 
en werd in de vogelvrijver
klaring van den 18JFructidor 
begrepen. Op dezen dag ge
droeg hij zich met de grootste 
zwakheid en liet zich gevang-
gen nemen , zonder eene en
kele poging aan te wenden 
om zijne soldaten terug te 
houden en zonder eenigen 
weerstand te bieden. JNadat 
hij met PICHEGRÜ en de an
dere bannelingen naar Ca-
yenne was overgebragt, ge
lakte het hem met eenige 
zijner lotgenooten uit de plaats 
zijner ballingschap te ontsnap
pen : zij hadden zich des nachts 
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in een broos vaartuig ge
plaatst , onder geleide van 
eenenlools, die?ich ter hun
ner redding opofferde, en na 
zeven'dagen den gevaarlijk-
sten zeetogt, gedurende wel
ken zij beurtelings, de ver-
schrikkelijkheden des hongers 
en der,schipbreuk te lijden 
hadden, zetten zij den 10 
voet aan wal bij een fort in 
de Hollandsche kolonie Su
riname, alwaar hun alle hulp

middelen' der edelmoedigste 
gastvrijheid ten deel vielen. 
RAMEI., ging kort daarna 
scheep om naar Engeland 
te stevenen, en gaf een Dag
verhaal in hel licht, Over 
de gebeurtenissen belrekke' 
lijk den dag van den J8 
Fructidor, over de vervoe
ring , het verblijf en de 
ontsnapping der bannelin
gen. Dit geschrift, het-
welk in 1799. in het licht ver
scheen, vond veel bijval, maar 
het berokkende RAMEI. nieu
we vervolgingen; intusschen 
begaf hij zich na den 18 Rru-
niaire weder naar Frankrijk, 
alwaar hij tot in 1806 ver
geten leefde , óp welk tijd
stip hij als hoofd-adjudant i 

, van den staf in het leger van 
Portugal werd aangesteld. 
Hij werd in 1814 tot den rang 
Van veldmaarschalk verheven, 
en voerde het bevel te Toti-
louse, toen hij er in een 
volksoploop den 15 Augustus 

1815, op den oogeqblik, waar
op hij zijne functien had 
waargenomen, zwaargewond 
werd. Hij overleed twee dagen 
daarna aan de gevolgen zijner 
wonden, zonder zijne moor
denaars te hebben willen 
noemen. 

RAMEL DE NOGARET. •—, 
Zie NOGARET. • 

RAMEEM ( AÜGDSÏINÜS), eer» 
Italiaansch ingenieur en werk
tuigkundige, in 1531 te Ma-
ranzana, in het hertogdom 
Milane geboren , paarde de 
beoefening der schoone kun
sten, met het gedruisch der 
wapens. Hij. diende met on
derscheiding in het legér van 
KAREÏ. X.V kwam vervolgens 
in Frankrijk, en werd door 
HENDRIK III met eene jaar
wedde begunstigd. Men be
wondert eenige zijner werk
tuigen -, en men heeft er zich 
somtijds met nut van bediend. 
De verzameling, waarin hij 
dezelve heeft opgenomen werd 
te Parijs t in het Italiaansch 
en in het Fransch gedrukt t 
in fok 1588, onder dezen 
titel; Le diverse edartifi-
ciose machine del ^ugustino 
Rdmelli. Velen meenen dat 
alles niet van hem is, en 
dat'hij van de uitvindingen 
van anderen heeft gebruik 
gemaakt. Hoe het ook zij, bij 
de bemihnaars van werktuig-

: ' 5 ' 
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kundige uitvindingen "wordt 
dit zeldzame werk zeer ge* 
zocht, hetwelk met 195 af
beeldingen, verrijkt is. Deze 
bekwame ingenieur overleed 
in 1590. 

RAMESSÉS of RAMESES , 
RAMISES, RAMPSES en RA-
MESTÈS, een naam vgemeen 
aan verscheidene koningen der 
18.fr en 19.* Egyptische dy
nastie,- beide fhédansche 
genaamd .naardien de vorsten" 
dezer dynastien te Thebe 'm 
Opper-Egypte hun verblijf 
hielden, Het schijnt dat de
gene, dieregeerde toen JACOB 
mét zijne familie zich der
waarts" begaf , dezen naam 
droeg. Verscheiden critici 
verwarren hemmet.SésosïMs, 
die zelf het onderwerp van 
verscheidene gissingen: i»i Het 
is aan een' dezer Egyptische 
koningen RAMESSES genaamd••', 
dat men (misschien ten on-
regte) Am prachtigen-obelisjc 
vans 115 voet hoogte toe
schrijft, welken keizer Kour-

•simsm- in 334 naar Jlex-
afidrië liet overbrengen , en 
welltenKoifSTAïJSiVpen zoon, 
Ï85 jaren later te Rome liet 
oprigten. De Gothen, die 
m het jaar 409 deze stad 
plunderden, wierpen dezen 
obelisk omver, die in drie 
stukken werd gebroken, en 
torde regering van SIXTDS V 
onder de aarde bedolven bleef: i 
<ieze Paus liet dit schoone ! 

werk op het plein van den 
H. JOANNES van Latrunen 
weder oprigten. Hetzelve is 
met een aantal hieroglypheO 
bezet. 

* RAMÜER (KAREl>Wil> 
; ÜEM) , een Duitschdichter, 

in 1725 leColherg 'm Pom
meren ,- uit arme ouders gebo
ren, die hem in het weezen-
gesticht van Steltinplaatsten, 
van waar hij'naar dat van 
ff alle overging; Hij volbragt 
zijne studiën aan'de hooge-
school dezerlaatste stadjjnaar 
door zijne zucht voor ' de 
dichtkunde medegesleepty 
hield hij zich slechts met ver
zen bezig, en beoefende uit
sluitend deze soort van let
terkunde. In 1746, ging 
hij zich te Berlijn vestigen, 
alwaar GLEMJ, die hem te 
Malle gekend had, hemeenen 
post van leeraar verschafte. 
Zijne verdienste verwierf hem 
weldra den hoogleeraarstoel 
der logica en seh oone letteren 
bij het koninklijke kadetten-
corps (waarvan hij in 1790 
zijn ontslag nam), en die 
van lid der academie Van 

Vetenschappen. In 1787 werd 
hij met ENGBii met de d k 
rectie des tooneels belast, 
maar de slechte staat zijner 
gezondheid noodzaakte hem 
hiervan in 1796 af te zien: ' 
desniettegenstaande liet men 
hem dé bezoldiging aan de
zelve verbonden behouden, 
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I en hij overleed den ÜlAprfl 
1798aaneene longtering, De 
Vermmeling der gedichten 
van RAULER is door zijnen • 
vriend GOCKINGH , 1800-«-
1801, 2 dl.» in 8.vo in het 
lichtgegeven, met eene zeer 
belangrijke levenbeschrijving 
over dezen beroemden dich* 

b ter. Door het lez'en van 
HORAXIDS , dien hij oriophou* 

, delijk navolgt, gevoed ;• heeft 
Jij somtijds het edele van dien 
dichter, maar men zou er 
vruchteloos, deszelfs vlug- en 
bevalligheid ia zoeken; hij 
slaagde bijzónder in de oden 

; en liederen. ^Men onder
scheidt voornamelijk: 2̂ ^̂^ 
Ode op de terugkomst des 
fonmgs; Voorzegging van 
GLAÜCVS; de Zegepraal ƒ 
Oden aan den vrede, aan 

j 'de eendragt, aan de muzen 
! ^yd,en%t Zijne volledige 
! vertaling der oden van Ho-

«AIHJS, werd in 1800 te 
Berlijn, in 2 dl.» in 8.v° 
'n het licht gegeven* Men 
fteeft nog van.hem: éena 
Terlaling (in het Hoogduitsch) 
Tan den Leergang der schoonè 
etteren van LE BATÏEDX , met 
lanmerkingen, welke gedu
rende langen tijd het voor
naamste classieice werk der 
^uitschers was, Ltipzig, 
1758, 4 dl> in 8.vo, 5,e 
j t y 1803. Liederen der 
vuitschers en Bloemlezingen 
*an lierdichten , Berlijn , 
1766 > 3 dl.» in 8.y° Ver-
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zameling dèr beste puntdich
ten der Duitschers, Riga , 
1766 in 8.vo __ Uittreksels 

'van MARTIALIS in het La-
lijn en het Hoogduitsch eer
ste dl.» Leipzig , 1787 , in 
8.VP .-*- Keur van herders» 
dichten van GESNER be
rijmd, 1787 in 8.vo — De 
eerste scheepbaarder, van 
denzelfden, berijmd Berlijn, 
1789. ~~ Verkorte fabel
leer, enz. Berlijn, 1790, 
2 dl.* ,'n s.vo 2.e uitg. 1808 ; 
— Verzameling van fabels, 
Leipzig 1780, 2 dl.» in 
8.vo ; w Puntdichten van 
LOGAV , met vermeerderin
gen en aanmerkingen; 1791, 
2 dl.» in klein 8.™ — Uit
treksels van CATÜLLÜS in 
het Latijn en het Hoogduitsch, 
1793 ; — Uitgelezen oden 
van A'NACRE'ON en de beide 
Oden van SAPPHO , met 
aanteekeningen door RAMLER. 
Hij heeft zich bezig gehou
den met het herzien en ver
beteren der werken van ver
scheidene dichters zijner na
tie, maar zijne verbeteringen 

! zijn niet altijd gelukkig ge-
I weest. 
i 

* RAMONO DE CARBONNIÈRES 
(de vrijheer LODEWIJK FRAN-
ciscüsEtiZABEXii), staatsraad 
èn lid der hoogeschool, den 4 
Januarij 1755 de Straats
burg, geboren , was in den 
beginne San den kardinaal 
DE RóHAN verbonden , en be-
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hoorde tot.de lijfwacht des 
konings, toen de omwente-

" Hng uitbarstte. Daar hij naar 
hét voorbeeld van vele an
deren , de hoop;:•• van eene 
betere orde van zaken ge
koesterd had , werd hij in 
179.1 > door de stad Parijs 
tot de wetgevende vergade
ring afgevaardigd , en toonde 
zich in dezelve een der ijve
rigste verdedigers der mo
narchie. Hij beklom dikwijls 
dg. tribune, en ontwikkelde 
op dezelve eene naauwkeu-
righeid van ïnzigten eneene 
gelijkheid (consequentie)-van 
grondbeginselen, welke zich 
zelven nooit tegenspraken, 
In de verhandelingen over 
de uitgewekenen", stemde hij 
toe dat de verbeurtverkla-
ring der goederen al diege
nen moest treffen, welke 
tegen Frankrijk de wapens 
zouden opnemen; maar hij 
hield te gelijker tijd vol dat 
de anderen het regt moesten 
genieten, hetwelk elkmensch 
toekomt, om zijnen persoon 
en zijne fortuin waar het hem 
goeddunkt over ie brengen, 
Hij sprak ook ten voordeele 
der onbeëedigde priesters, 
en drong vooral op de nood
zakelijkheid aan, de vrije uit
oefening dereere-diensten te 
laten bestaan; en wilde dat 
men zonder onderscheid alle 
godsdienstleeraars zoude be
zoldigen. Den 27 Maart i 
1792, werd hij door de di

plomatische commissie belast 
een verslag over den slaat 
der betrekkingen van Frank» 
rijk met Spanje voor te • 
dragen , en , tegen het einde 
van Mei, verwierp hij een 
besluit ten voordeele der 
krijgsgevangenen. In dezelfde 
maand , voerde hij op nieuw 
het woord ten voordeele der 
onbeëedigde priesters, en ver
zette zich met kracht tegen 
de dwingelandij, welke de 
plaatselijke overheden te hun
nen opzigte uitoefenden;' hij 
sprak ook tegen het plan 
ooi de garde des konings af .te 
danken. Eindelijk bestreed hij 
op den 20.een 28.e Junij, mét 

'eenen eervollen moed, de 
Girondijnen, welke reeds den 
val der uitvoerende magt voor
bereidden, en LAFATETTEaan
randden , wijl.deze veldheer 
aan de vergadering regt was 
komen vragen, wegens den op 
den 20 Junij tegen den consti-
tutioneelen troon, gepleegden 
aanslag, Het was bij de on
dersteuning der petitie van 
den edelen markies, dat HA
MOUD hem het eerst den ti
tel van Oudsten aoon der 
vrijheid gaf, Hij slelde de 
ontwapening der bijeenscho-
lingen voor j welke zich in 
de vergadering en naar de 
Tuileriën begeven hadden, 
en kort daarna maatregelen 
betrekkelijk de capitulatie 
der Zwitsersche regimenten. 
Na den dag van den. ÏO Au-

http://tot.de
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! gustus, werd hij genoodzaakt 
Parijs te verlaten , ten einde 
aan de vogelvrijverklaringen 

• van 1793 te ontsnappen. Hij 
deed toen eene reis door de 
Pyreneën , om zijne weten
schappelijke studiën voort te 
zetten, welke hij gedurende 
zijne wetgevende bedieningen 

I veronachtzaamd had; en na 
den dood van ROBESPIERRE, 
werd hij tot hoogleeraar der 
natuurlijke historie aan de 
centraal-school van hét de
partement der Opper-Pyre-
neen benoemd. De behouden
de senaat, beriep hem in 
1800 tot het wetgevende lig-
cnaam, en hij had zitting 
in hetzelve tot in het jaar. 
1806 > in welk jaar hij tot 
prefect van Puy - de - D6me 
werd benoemd; Hij oefende 
deze bedieningen tot in 1814 
uit, De koning benoemde hem, 
in 1815, tol rekwestmeester 
en in 1818 tot staatsraad; 

1 Hij is den 4 Mei 1827, te 
Parijs overleden. Hij was 
»an af den 24 Februarij 1802, 
üd van het instituut. Men 
heeft van hem: 1.° Lettres 
Mc. (Brieven van ,M. PT. 
COXE aan M, W. MjLSroTff, 
over den staatkundigen, 
burgerlijken en militairen 
staat van Zwitserland], uit . 
het Engelsch vertaald, en met 
aanmerkingen, door den ver
gier in hetzelfde land ge
haakt, vermeerderd, 1781 , 
2 dl.»» in 8.vo — 2,o Obser-
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vations (Waarnemingen op 
de Pyreneën gemaakt, om 
tot vervolg pp de waarne
mingen op de Alpen te die* 
nen), in eene vertaling der 
Brieven van M, COXE , over 
Zwitserland',' opgenomen, 
1789, 2 dl.» in 8.vo — 3.° 
Opinion etc. (Gedachteover 
de constitutionnele wetten , 
der&elver onderscheidende 
kenmerken , 'natuurlijke or-
de ̂ betrekkelijke duurzaam
heid.', plegtige herziening), 
1791, in 8.y<\~ 4.» Foy-
age etc. (Beizè naar Mont-
Perdu), 1801 , in 8.vo _ 
5.° Mémoire etc. (Verhande
ling over denbarometrischen 
regel der werktuigelijke he-
melkundé), 1812, in 4.*° 
en verscheidene andere Ver
handelingen , in die van het 
instituut opgenomen. Men 
vindt in den Moniteur van 
den 10 Junij 1827, de Be
devoeringen , welke op zijn 
graf zijn uitgesproken. 

- * RAMOS PAREJA en niet PE
REIRA (BARÏHOIOMEDS), her
vormer der toonkunst, in 
het jaar 1535 te Salamanka 
geboren ; hij was even zoo be
kwaam in de theorie als in 
de praktijk dezer kunst. Na
dat Paus NICOIAAS' V tejffo-
logna eenen leerstoel voor 
de muzïjk had gesticht, be
riep hij in 1582 PAREJA om 
denzelven te bekleeden. On
danks de talrijke aanhangers 
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taö GUIDO - ARKTINO » had 
hg den moed aan Italië de 
valschheid van het stelsel van 
dezen, en de dwalingen die 
er het gevolg van waren en 
moesten zijn, aan te toonen. 
Hij gaf om dit te bewezen 
zijne Verhandeling over de 
mmijk te Bologna in het 
licht, zonder dagteekening; 
en ofschoon in 1595 in dezelf
de stad herdrukt, is het zeer 
zeldzaam; na heviglijk door 
de Guidisien aangevallen te 
zijn , werd dit boek algemeen 
aangenomen, eerst in Italië 
en vervolgens in geheel Eu
ropa* PAREJA heeft ver
scheidene geleerde stukken 
zamengesteld, zoo als mo
tetten , psalmen , lofzangen , J 

• en?,, welke nog te Bolo' 
gna bewaard worden t de be
roemde pater MARTINI kocht 
een groot gedeelte derzelve, 
hetwelk in de muzijkale bi
bliotheek jan het klooster 
van den H, FRANCISCUS te 
Bologna gevonden wordt. 
PARÊJA overleed in 1610 in 
die stad. , . • . 

* RAMOS (don HENDRIK), 
een Spaansch krijgsman en 
schrijver, in 1738 te JU* 
cante geboren, begaf zich 
eerst onder de artilleristen, 
en vervolgens on.der de Spaan-
sche koninklijke lijfwacht, 
waarin hij tot den rang van 
kapitein opklom, met den 
titel .van kolonel, en later 

van brigadier, of brigade-
generaal. Hij diende met 
onderscheiding in de oorlo
gen van Algiers (1772) van 
Gibraltar (1780} en tegen 
de Fransche republiek (1793) 
Zijne kunde evenaarde zijne 
dapperheid, en hij beoefen
de met even zoo veel roem 
de wiskundige wetenschap
pen en de dichtkunde. Hij 
was vooral zeer ervaren in 
de meetkunde, en plaatste 
deze wetenschap in deneer* 
sten rang der menschelijke 
kennissen. Hij overleed in 
1801 te Madrid. Onderzij* 
ne talrijke werken, : zullen 
wij de meest bekenden aan* 
halen, zoo als! 1,° Grond' 
regels betrekkelijk hel on* 
derrigt en de tucht der in
fanterie , Madrid, 1776, 
in 8.VP; — 2.o Grandre-> 
gels der meetkunde ten ge-
brui/te der koninklijke gar-
des, ibid , 1785, in 4.*°; 
— 3.° Qndevrigtingen voor 
de kweekelingen der artil
lerie, iMd, 1788; — 4.° 
Lofrede van BAYJN , mar* 
kies van Santa» Crum, Ma' 
drid,l780. GusMAN, treur
spel , in 3 bedrijven; Bar' 
celona, 1780, in 8.v° — 
5.° Pelagius, treurspel i» 
3 bedrijven , M$drid, 1784. 
Deze beide stukken vonden 
veel bijval. Er bestaat «en 
ander treurspel onder den 
naam van PBLAGIUS door 
Ö0IWXANA; — 6.0 Be «e-
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gépraal der waarheid,, een 
zeer wel geschreven dicht-
stuk vol vuur. De stijl vooral 
heeft den lof der Spaansche 
letterkundigen verworven. 

RAHJPAUE. — Zie PETRUS 
van den heiligen ANDREAS. 

RAMPEN (HENDRIK) , leeraar 
in de godgeleerdheid» in 
1572 te Moei, in de Belgi
sche provincie Luik, gebo
ren ',. onderwees te Leuven 
het Grieksch en de wijsbe
geerte, en gaf er, ook ge
durende verscheidene jaren 
lessen in de heilige schrift. 
Hij was president van het 
collegia der heilige AÈSA 
en van; het groote collegie. 
Hij eindigde den 4 Maart 
1641 zijn leven, hetwelk 
„altijd stichtend was geweest» 
Wij hebben van hem een 
Cotnmentarium over de vier 
evangeliën, hetwelk uit
muntende aanteekeningen be
vat, Leuven, 1631 —• 33 . 
— 34, 3 dl.n in 4.t° 

RAMSAT (KAR EL LODBWIJK) , 
een Schotsch edelman, is de 
schrijver van een Latijnsch 
werk, getiteld Tacheogra-
phiu, of de kunst om zoo 
snel te schrijven, als men 
spreekt, aan' LODEWIJK XIV 
opgedragen. Hetzelve is in 
het Fransch vertaald , en in 
1681 in deze beide talen te 
Parijs ip het licht gegeven. 

De schrijver stelt'in dé plaats 
der Romeinsche letters veel 
eenvoudiger teekens in zes 
tafels voorgesteld. Zie TIRON. 

RAMSAT (ANDREAS MicHAët 
DE) , - ridder - baronnet in 
Schotland, en ridder van 
den heiligen LAZARUS in 
Frankrijk, hoogleeraar der 
hoogeschool van Oxford, in . 
1686 te Jyr 'm Schotland 
geboren, uit eenen jongeren 
tak van het oude huis van 
RAMSAT. Hij bezat van zij
ne leedersle jeugd af aart 
eenen'bepaalden smaak voor 
de wetenschappen, vooral 
voor de wiskunde en de god
geleerdheid. Hij ontdekte 
weldra de valschheid der. 
anglikaansche Godsdienst. Na 
langen tijd tusschen de ver
schillende wijsgeerige gevoe
lens gedobberd te hebben, 
raadpleegde hij de Engelsché 
en Hollandsche godgeleerden , 
en was niet minder in ver
legenheid. Hij vond enkel 
de waarheid in de kunde* 
van den beroemden FJÊNE&OJT, 
aartsbisschop van Kamerijk, 
die hem in 170& tot het 
Catholijke geloof bepaalde. 
RAMSAT maakte zich in 
Frankrijk en in de nabu
rige landen door Werken be
kend , die alhoewel niet van 
eene groote uitgebreidheid, 
echter eenen gelukkigen aan
leg verrieden. Men ver
trouwde hem de opvoeding 
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van den hertog DE CHAT 
• TEAÜ THIERRT , en" vervol
gens die van den prins DÉ 
TDRENNB toe. De koning 
tan Engeland, of de pre
tendent JACÓBUS III , beriep 
hem in 1724 naar Home, 

- werwaarts deze vorst de wijk 
had genomen, om hem de 
opvoeding der prinsen , zijne 
kinderen , gedeeltelijk toe te 
vertrouwen > maar hofkra-
Jceelen noodzaakten hem naar 
Frankrijk terug te leeeren, 
BAMS-AT deed in 1730 eene 
reis naar Engeland, alwaar 
hij hij de koninklijke maat
schappij van Londen werd 
aangenomen, en aan de hoo-
geschool van Oxford tot het 
doctoraat bevorderd werd. 
Big zijnen terugkeer in Frank
rijk werd hij intendant van 
den prins DE TÜRENNE ,. la
ter hertog van Bouillon, en 
overleed in 1743 te Saint-
Germain-en-Laye, in; den 
ouderdom van 57 jaren. 
BAJUSAT was een achtens
waardig man, maalr bij maakte 
zich zeer -belagchelijk , door 
zijne gedwongen'e manieren, 
en door zijne gemaaktheid 
om in den omgang met zijne 
wetenschap en geest te pra
len. Zijne werken zijn: 1,° 

' Histoire etö. {Geschiede
nis des levens en, der wer
ken van FÊNKlON , aarts
bisschop van Kamerijk) ; 
' s Gravenhage, 1723 , in 
12.»w>; hetzelfde jaar ook in 

het Engelsch in. het licht 
gegeven: eehe geschiedenis," 
die dezen waardigen Bisschop 
doe't beminnen; —. 2.°Es-
sai etc. {FFijsgeerigeproe-, 
ve over het burgerlijk be
stuur) , Londen , 1721 , in 
i2,m°; ib. 1722, in 8.*° 
later herdrukt onder den ti
tel van Essai etc. (Staat-

, kundige proeven); — 3,° 
Le psychomètre of Overwe
gingen over de verschillen-
de karakters des geestes; 
— 4.o Voyages etc. (Rei
zen van CTRUS) , Parijs en 
Londen,' 1727, 2 dl.» in 
8.v°, 1730, in4 .*° , en 2 
dl.n in l2.iao; met zeer 
veel sierlijkheid geschreven, 
maar al té zeer met geleer
de aanmerkingen overladen. 
De schrijver heeft in dezel
ve BOSSÜET , FiNELON , en 
andere schrijvers nageschre- • 
ven, zonder dezelve te noe
men. Er komt op het einde 
cene Verhandeling over de 
fabelleer der ouden voor, ge
leerden .zeer geacht; —- 5.° 
Plan etc. (Opvoedingsplan), 
door den schrijver dev Reizen 
van CYRÜS in het Engelsch , 
Glasgow, 1749, 2 dl* in -
4. t0 nagelaten; verscheidene 
kleine dichtstukjes in het 

'Engelsch ; — .6.° Histoire 
etc. (Geschiedenis van den 
maarschalk DE TURENNE) , 
Parijs, 1735, 2 di.n ih 
4.t°., en Holland, 4 dl.nin 
12.mo Dit werk onderscheidt 
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zich door orde ?juist-ven sier
lijkheid ;" men treft er wel 
geschilderde afbeeldingen en 
geestige vergelijkingen in aan; 
maar zijne aanmerkingen dra
gen den stempel van gemaakt
heid en zijn zeer ten onpas aan? 
gevoerd. Een nagelaten werk, 
in het Engelsen te Glasgow , 
onder dezen titel gedrukt.—. 
7.° Wijsgeerige gróndre* 
gels der natuurlijke en ge-
openbaarde Godsdienst, in 
de meetkundige orde ont
wikkeld en verklaard, 1749, 
2 dl.n in 4. t 0 Men treft in 
dit werk , voor het minst 
genomen, zeer zonderlinge 
gevoelens aan, zoo als de 
zielsverhuizing, de bezieling, 
der onbezielde wezens: door 
de duivels, het. einde der; 
helsche straffen , enz.; en 
het zonderlingste hierbij i s , 
dat RAMSAT beweert, dat hij 
in dit'alles volmaakt met het 
gevoelen van FJÉNEX-ON , en 
zelfs met de uitspraken der 
Kerk overeenstemt! wit de 
tweede dezer overeenstem
mingen kan men afleiden wat 
er van de eerste is ; het is 
daarenboven zeer natuurlijk 
te geloóven , dat een \ man 
die de stoutheid h,eèft, zul
ke stellingen als - groote en 
fjewigtige waarheden op te 
hemelen, ook de vermetel
heid kan hebben, dezelve 
aan eenerï • beroemden man 
toe te schrijven ; indien hij 

XX. DfiEt. I 

"dezelve ia de, leer der Keri 
heeft gevonden,_ zoo belet 

'niets dat hij 'dezelve ook. in 
die van FÉNEION heeft on t-, 
dekt. Overigens is, het billijk 
op te merken, dat .eenige 
critici dit werk als ten on-
regte aah EiMSAr toegeschre
ven , óf ten minste als we
zenlijk vervalsen t beschoo>(. 
wen. De hoedanigheid van 
nagelaten zet aan dit gevoe
len nog meer waarschijnlijk
heid bij. Men weet dat deze 
werken dikwijls dienen om 
de nagedachtenis van regt-
schapen lieden , welke geene, 
stem meer hebben, om de
zelve tegen den laster te ver
heffen ,.te schandvlekken. Dit 
is. een der geliefkoosde kunst
grepen der' ketterij en der 
wijsbegeerte (Zie BROTIER , 
GARRiët.IUciNB). Eene/^er-
handeling over het helden' 
dicht, waarin de schrijver 
het stelsel van IA MOTTE , 
over de versificatie aanneemt. 
Men vindt hetzelve aan het 
hoofd.van den Tèlemachus, 
1717, in 12.mo en verschei
dene malen later. * 

* BAMSAT (ALANÜS), een 
Engelsen dichter, in 1696 
te Peebles, in Schotland, 
geboren.. Daar zijne familie 
zeer arm was , kpn hij geener-
lei opvoeding genieten. Ver-
pligt : om in zijn eigen on
derhoud te voorzien, ver» 

, i • • 
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voegde bij zidi bij eenen bar
bier /b i j wiera hij eepige ja
ren als leerjongen diende. 
Maar tlaar hij van natuur 
geestig was, gaven verschei
dene zijner klanten hem den 
raad eenige studiën te ma-
ken, en zioh op de tooneel- ' 
kunst toe te leggen. Zij ver
schaften hem hulpmiddelen, 
met behulp van welke hij 
taal- en redekundige lessen 
kop :pemen, terwijl hij te 
gelijkertijd de klassieke dich-

. tets zijner natie las. „ Nadat' 
hij zich naar Londen bege
ven bad , begon hij er met j 

* eenige losse Dicktstukjes, 
welke «eer wel onthaald wer
den. Hij leverde vervolgens 

, blijspelen, welke den'zelfden 
bijval vonden 5 het beste is 
een herdersdicht, getiteld: 
The gentel Skepherd, {De 
bevallige herder). Hij heeft 
ook eene verzameling van losse 

v Bichtsluhjes nagelaten) waar
in men bevallig» en onge
dwongenheid aantreft. 

* . 
RAMOS (PETROS URAHÉE , 

, meer bekend onder den 3La-
tijnschen naam van), een be
roemde wijsgeer, werd in • 
1502 te Cuth, een dorp in 
het tegenwoordige Franscbe 
^e'swe-departément geboren. 

• Zijne ouders waren edellie
den { maar de rampen des oor-
logs noodzaakten zijnen naar 
Fioardyë gevlugten groot- J 
vader, een bestaan te zoeken 

in het maken en vërkoopen 
van houtskool. In zijne jeugd, 
werd RAMOS twee malen 
door de pest aangetast. Na 
veehoeder te zijn geweest, 
kwam b|j in den ouderdom 
van acht jaren te Par#s, 
waaruit de armoede hem we« 
der verdreef. Hij kwam er 
andermaal terug i,. • en deze 
tweede reis was tjjet veel gen 
lukkiger. Eindelijk bij de der
de, werd hij als knecht ijl 
het collegle van Navérr$ aan* 
genomen. Hij besteedde den 
dag aan de pligtea van zijnen 
staat, en den naohtaari de stuw 
die. Hij verkreeg de aoodige. 
kennissen om naar den graad' 
van meester in de vrijekun« 
sten te dingen. Hij nam tot 
onderwerp zijner thesis, dat 
alles wat ARISTÓTELES geleerd 
had, » slechts valschheiden 
hersenschimmen warens" eene 
belagchelijke en in haar ge-, 
heel veel ongerijmder stelling 
dan al de dwalingen, welke 
in de geschriften van ARIS* 
TOTELES voorkomen. De uni» 
versiteit betrok RAMOS in een 
proces, en "beschuldigde hem 
de wijsbegeerte te ontzenu» 
wen , door den " Griekschen 
wijsgeer in minachting te bren
gen. De zaak werd voor den 
groolen raad gebragt, die hem 
verbood onderwijs te geven. 
Het vonnis werd in 1548 
uitgevaardigd ; ert het scheel» 
de weinig of hij was naar 
de galeijen gezonden, Hij 
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werd beschimpt, in hansvvor* 
sten-kluchten voorgesteld, en 
hij verdroeg alles zonder te 
morren» Intusschen maakte 
RAMOS in het volgende jaar 
van de gelegenheid der pest 
gebruik, welke Parijs ver
woestte , om zijne Jessen we
der op te vatten. De colle-
gien waren gesloten : de scho
lieren gingen hem uit verveling 
hooren. De godgeleerde facul
teit diende aan het parlement 
een verzoekschrift ins om hem 
van het collegie van Pres-
Zes te ver.wijderen | maar het 
parlement handhaafde hem in 
zijne bediening. Daar de leer
stoelen voor de welsprekend
heid en de wijsbegeerte aan 
het koninklijke collegie [col* 
legie van Frankrijk) openr 
stonden, verkreeg RAMOS der-
zelve in 1551, door de be
scherming van den kardinaal 
DELÖRUAINE. Hijging gerus-
telijk voort in deze nieuwe 
betrekking onderwijs te gè-
ven , en vervaardigde, eene 
Spraakkunst, voor de La-
tijnsche en JFransche ialen. 
Men sprak toenmaals in het 
Latijn de Q als de IC, ui t , 
naar welke spreekwijze men 
zeide: Ktskis, Èanhan, 
voor Qüisquis , Quanquam : 
hij had zeer vele hinderpa
len te boven te komen, om 

L 

deze uitspraak te hervormen. 
» De letter Q, zeide een 
snaak, bij deze gelegenheid , 
maakt meer Èankan (.*), 
dan alle anderéletlerszamen.'* 
RAMOS was protestafltseh, en 
zelfs tot in het d weepachtige 
toe. Na "de registrering van 
het edikt, hetwelk de vrije 
uitoefening van Godsdienst 
.veroorloofde, verbrijzelde» 
hij de beelden van het col-' 
legie van Presles, Zeggende 
dat hij geene doove en stom
me toehoorders noodighad: 
eene handelwijze, strijdig met 
de publieke orde en de reg-
ten der gevestigde Godsdienst» 
Hij voer hevig uit tegen de 
redevoering der. universiteit, 
welke zich tegen Jiet regis
treren van het edikt verzette» 
en miskende den rector. Al 
deze buitensporigheden maak
ten hem gehaat. De burger
oorlog noodzaakte hem Pa
rijs te verlaten ; de univer-
lite'it zette hem af, en ver
klaarde zijnen post als open
staande. De koning verleen
de hem te Fontainebleait 
eene schuilplaats; terwijl hij 
zich alda'ar ophield, plun
derden de Catholijkëri zijne 
bibliotheek te Parijs en ver
nielden zijn collegie. Zij 
vervolgden hem in zijne 
schuilplaats, alwaar hij niet 
2 . • 

O Eigenlijk Quanquan of Cancan, — Getier, geraas, 
weid, oni eene betiteling. V e r t a l e r . geweld 
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ophield ten voordeele zij
ner secte Kuiperijen aan 
te wenden. Hij was ge
noodzaakt aich te redden, 
én werd eerst na den dood 
van den hertog DE GÜISE in 
1563 in zijne bediening van 
principaal van het collegie 
tan Presles, en op zijnen 
leerstoel hersteld. Nadat hij 
openlijk de wapens tegen den 
staat had opgevat, was hij 
fn 1567 bij den slag ; van 
Si, Denys tegenwoordig, 
waarin hij bijna sneuvelde. 
Intusschen werd hij bij den 
vrede nogmaals in zijne be
dieningen hersteld. Hij ver
wijderde zich gedurende eeni-
gen tijd om de booge scho
len van Duitschland te gaan 
bezoeken, en behield des
niettegenstaande zijne bezol
diging. Hij had naar den 
godgeleerden leerstoel van 
Geneve aanvraag gedaan; 
THEODORUS DB, BÊZA schreef 
tegen hem, en belette hem 
dien te verkrijgen. RAMOS, die 
altijd ecnenonrustigen en woe. 
ligèn geest bezat, eneven 
zoo misnoegd op de protes
tanten als op de Catholijken 
was, had éene hervorming 
in het calvinismus beraamd-. 
In 1571 te Parijs terugge
keerd , werd hij in 1-572 in 
den moord-van den Barthels-
nacht begrepen. Hij had zich 
in eenen kelder verborgen ; 
een zijner vijanden ontdekte 
hem aldaar na twee dagen. 

'RAMOS vraagde hem het le
ven ; de andere stond toe 
het hem tè verkoopen, en 
na hem zijn geld ontnomen 
te hebben,, leverde hij hem 
aan zijne handlangers over, 
dié hem wurgden en door. 
het venster wierpen. De stu
denten der universiteit ver
spreidden zijne ingewanden 
door de straten, sleepten, zijn 
lijk tot op de plaats Maubert, 
terwijl zij het met roeden 
geeselden , en vervolgens in, 
de rivier, wierpen. Hij had 
den ouderdom van, 69 jaren, 
bereikt. RAMOS was niet ge
huwd geweest. Men heeft 

, van hem: 1.° Drie Heken.' 
kundige boeken, . Parys, 
1555 in 4.*°;- en zeven en 
twintig övsr de meetkunde, 
zeer beneden zijnen roem ; ' 
— 2.° Bene verhandeling De 
mihtia 'Caesaris, ibid, 1559, 
in 8.vo; — 3.° Eene andere 
De moribus veterilm Gallo-
rum, 1559 en 1562, in 
8.V?; — 4".° Grammaireetc. 
( Grieksche spraakkunst), 
1560 in 8.vo in het Fransch 
vertaald, door MICHAEI.DE 
CASXELNAÜ ; — 5.° Gram-
maire etc, [Ldtijnsche 
spraakkunst), 1558, 59 en 
64 , in 8.Vo — 6.° Gram
maireetc. {Fransche spraak
kunst), 1571, in 8.ro; en 
een aantal andere werken 
waarvan men de titels in de 
Memoriën van NICERON aan
treft; dl. 13 en 20. Zie 

http://Michaei.de
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OSSAT (D') THEOPH BANOSIOS , 
TH. EREIG , NICÖÏ, NANCEI. 
en FRED. LËNZ, hebben de 
Levensbeschrijving van RA» 
MÜS geleverd. 

RAMOS (JOANNES), een letter
kundige en regtsgeleerde, in 
1535, te Tergoes in Zee-y 

land geboren, onderwees de 
rhetorica en de Grieksche 
taal te Weenen, het regt 
te Leuven en te Douai ,< en 
overleed den 25 November 

• 1578 tè Mie in Franc/ie-
Comté, werwaarls hij zich 
hegeven had om bezit te 
nemen van êenen leerstoel 
voor de regtsgeleerdh'eid , 
welken'men hem had aan
geboden. Men heeft van hem: 
1,° Eene Vertaling uh het 
Grieksch in het Latijn van 
h« Schild van HERWiES, 
een aan HESIODES toegeschre
ven dichtstuk ; welke verta
ling in de uitgave van dezen 
dichter te Bazel h opgeno
men; Comméntarii ad re-
gMlas juris uiriusque,' 'Leu~ 

.**»> 1641, in 4.t<>, en 
eenige andere letterkundige 
en regtsgeleerde werken. RA-
üvs was welsprekend en me
thodisch. Door de oprigting 
«er nieuwe bisdommen in de 
Nederlanden af te keuren en 
d°or gunstig over de Gend'sche 
Pacificatie te spreken, deed 
«Ü verdenkingen ontstaan, be
trekkelijk zijne Godsdienst.' 

L 

RAMDSIO of RAMNÜSIO (JO
ANNES RAPTISTA), een ge
schiedschrijver .secretaris van 
den raad der Tienen van ;de 
republiek van Venetië, zijn 
geboorteland, zag in 1584 
het eerste levenslichten over
leed in 1657 te Padua, in 
den ouderdom van 72 jaren,-
werd naar Frankrijk, Zvüit* 
seriand en Rome gezonden, 
en legde vele voorzigtig- en 

! scherpzinnigheid in deze ver
schillende zendingen aan den 
dag. Hij is de schrijver; 
1 .o Eener verhandeling De 
JD/ili incrimento; — 2.° Van 
eene Verzameling van zee
reizen , Venetië, door de 
JUNTA'S in 3 dl,n in fol. ge
drukt , met voorreden', ver
handelingen en aanteeker.in-
gen verrijkt. Deze verza
meling is in het Italiaanscb. 
Het eerste deel is van 1550, 
het 2.e van "1559 en het 
derde van 1566 te Venetië. 
De schrijver had de bouw
stoffen tot een 4,e deel na
gelaten ; maar zijne aantee-
keningen zijn in den brand 
van de drukkerij der JUNTA'S, 
in 1557 omgekomen. De le
vensbeschrijvers beweren dat, 
om een volledig exemplaar 
van de verzameling van RA-
MÜSIO te bezitten, men het 
1* dl. van de uitgave van 
1563, het 2,e van die van 
1583, en het 3.e van die 
van 1565 moet kiezen, ter-
3 
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wijl men' bij dit laatste een 
bijvoegsel van drie stukken 
moet voege», welke in 1666 
uitgegeven izijn, Bijna alle 
stukken , de eerste dl.n uit
makende , zijn in het Fransch 
vertaald, en maken de Fer-
aameling van J . TEMPORAI , 
uit , getiteld: Description 
étc, (Beschrijving vqnJ.fri-< 
ka) &ai.Lyon, 1556, 2 dl.n 

in lol. 

RANCÉ (dom ARMANDÜS-
JoANNES IK BOÜTHIIIER DE) , 

•in 1626 te Parijs geboren, 
was de neef van - CIATJDIDS 

IE BOBTHttEGR DE CHAVIGM, 
staats-secretaris en opperbe-
windhebber der geldmidde
len (*). RANCÉ legde, reeds 
in zijne jeugd, zulk eenen 
gelukkigen aanleg voor de 
schoone letteren aan den dag, 
dat hij , in den ouderdom 
van 12 k 13 jaren, met be
hulp van zijnen leermeester, 
eene nieuwe uitgave der ge
dichten vanANACRÉON in het 
Grieksch, met aanteekenin» 
gen, in het licht gaf, 1639 
in 8,vo Hij werd kanonik 
van de Lieve-Vrouwe-kerk 
(Wotre-Dame) van Parijs , 
en kreeg verspheidene ab
dijen. Yan de schoone let
teren ging hij tot de godge
leerdheid over, ,en ontving y 

zijne verschillende graden in 
Sorbonne met de grootste 
onderscheiding. Hij werd in 
1654 tot de doctorale waar
digheid bevorderd.-Nadat hij 
zijne studiën geëindigd had, 
begaf hij zich in de wereld, 
en vierde den teugel aan al 
zijne hartslógten , en vooral 
aan dien der liefde. Men. 
wil zelfs dat de laatste zijne 
bekeering heeft te weeg ge-
bragt. Men zegt dat de abt 
RANCJS, nadat hij bij-de te
rugkomst eener reis, zijne 
minnares wilde gaan, bezoe
ken , 'met welker dood hij 
onbekend was, door middel 
van eenen sluiptrap in het 
vertrek kwam, waarin hij 
haar hoofd op eenen schotel 
vond: men had hetzelve van 
het ligchaamgescheiden, om 
dat de looden kist welke men 
had laten maken te klein was. 
(Zie de flPare beweegredenen 
der bekeering .van. den abt 
de B.4NCÉ, door BANIEI 
DE IA LARROQÜE , Xeulen, 
1685, in 12.M°). Anderen 
beweren dat de afkeer van 
RANCÉ voor de wereld, door 
den dood of de ongenade van 
iemand zijner vrienden, of 
wel door het geluk van zon
der eenig kwaad uit ver-
scheidenegroote gevaren gered 
te zijn, te weeg werd gebragt* 

(*) De familie der BOUOTHHERS, ontleende haren naam van den 
poit yan schenker, welken «8 hg de hertogen van Bretagne had uit-
£)606r6nu* 
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de kogels Tan een geweer j 
die hem natuurlijk moesten 
doprbörea, Sluitten op het 
ijzer *$ner weitasch. Yan 
dên «ogenblik af dat hij het 
plan vormde tot zijne levens-
vferandering, verscheen hij 
niet meer aan het haf» Na
dat hg zich naar zijn land
goed toerei hij, Tourê had 
begeven , ; raadpleegde hij de 
bisschoppen van Aleihf van 
Pdrfii&ts en van QomntingeSk 
.Hunne raadgevingen waren 
verschillend 5 *die van den 
laatsten was dat hg den kloos»-
terlijken staat zoude omhel'-
zen* Het klooster behaagde 
hem toenmaals niet; maar 
na rijpe overwegingen , be-
.sloot .Hij zich in hetzelve te 
begeven. Hij verkocht zijn 
landgoedFerelvoor 800,000 
livres, om dezelve aan het 
Mötel-Dieu van Parijs te ge
ven j e n ; behield van al zijne 
,benefieiëa slechts het prioor-
schap van froulogne, van .de 
orde van Grammont, en zijne 
abd$ van ta Trappe van de 
orde ,..."van Citeaux. De re
ligieuzen yan :,di-V klooster ,-
leefden er niet volgens hun
nen: oorspronkelgken regel. 
De abt BB RANCÉ, geheel 
ingenomen; met zijne, afzon
der ingsplannen, verzocht en 
verkreegvan den koningeenen 
vrijbrief om er hervormin
gen te kunnen invoeren* Hij 
nam vervolgens het monnir 

• : h 

ien gewaad Jn. de abd|j 
van Perspignè aan j yverd̂  
in Ï863; tot het hoviciaaV 
toegelaten , en legde ia het 
.volgende jaar f in den ouder
dom van 38 jaren, zgne ge
lofte af. Nadat het hof van 
Home hem de volmagt had 
opgedragen om den regel; in. 
zijne abdij te herstellen, pre? 
dikte hij zoo levendig voor 
zijne religieuzen, dat de mees
ten ' de nieuwe hervorming 
omhelsden. De abt DE RANGE 
wenscbte wel in alle klpos-' 
ters der orde van, Giteanx 
ie doen, hetgene wat Hij in 
het zijne gedaan had, maar 
zgne zorgen waren vruchteJ-
loos. Daar hij zijne , her
vorming niet kon uilbreiden, 
beijverde hy zich haar Ie ta 
frappe diepe wortelen te 
doen schieten. Dit klooster 
nam in de daad een nieuw 
hven aan. Aanhoudend he-
zig met handen arbeid•; liet 
gebed, en de gesfrengsté oefe
ningen r stelden dé religieu
zen het beeld der oude klui-. 
zenaars van Thhbaiè voor.-
De hervormer ontzeide* hun 
zelfs de onschuldigste ver
maken» De studie werd hen 
verboden ; het iezen der hei
lige Schrift en van eenige 
zédekundige verhandelingen, 
zie daar alle wetenschap, 
welke hij zeide dat aan hun 
paste, Om zijn -denkbeeld 

I ingang te doen vinden, gaf 
1 4.; .-•; 
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hij zijne Verhandeling over 
de heiligheid en de pligten 
des kloosterlijken staats in 
het licht: een werk hetwelk 
tusschen den gestrengen her
vormer , èn den zachtmoe-
digen en geleerden MiBii,-
X.ON (zie dat artikel), eenen 
twist te weeg bragt. Nadat 
deze oorlog geëindigd was, 
had hij eenen anderen met 
de aanhangers van ARNAOXD 
te voeren,' Hij schreef over 
den dood van dezen beruch-
tèn man eenen brief aan den 
"abt NlCAlSE, in welken hij 

* 'zich aldus uitdrukt: » Zie-
' 'daar, eindelijk AMAVID over
leden J na zijne loopbaan zoo 
ver gerekt te hebben als mo
gelijk was, moest hij dezel
ve toch eindigen. Wat'men 
ook zeggen moge, zie daar 
zeer vele geschillen geëin
digd.. Zijne geleerdheid en 
zijn gezag waren voor de 
partij van groot belang. Heil 
hem die geen ander bezit 
dan dat 'van J . 0. f" Deze 
Tyeinige regelen bragten twin
tig losse stukjes tegen hem 
in het licht, en de Janse
nisten vergaven hem nooit. 
Het deel, hetwelk hij in de 
godgeleerde geschillen tus
schen JBossüET en FiNEtON 
nam, en hetwelk zich tot 
twee zeer korte aan den 
bisschop van Meaux gerigte 
brieven bepaalde, tegen den 
wil van dengenen die dezel
ve») geschreven had in het 

licht gegeven, haalde hem, 
van den kant van den her-
tog. DJK NEVEKS (zie dat ar-
Ukel), zeer hekelende ver-
zen op den hals. De abt 
van la Trappe, door ge
breken overladen, meende 
van zijne abdij afstand te 
Jnoeten doen. De koning 
Het hem de keuze van zij
nen opvolger over, en hij 
benoemde dom ZOZHHJS, die. 
kort daarna overleed, dom 
GfiRVAsrus, die hem opvolg
de, bragt dé verwarring in 
het huis van la Trappe. Hij 
boezemde den religieuzen, 
eenen nieuwen geest in, strij
dig met dien van den ouden 
abt, die , na het middel.ge-
vonden re hebben een ont
slag te verkrijgen, hetzelve 
m handen des konings stelde. 
De nieuwe abt verrast en 
verbitterd, snelde naar het 
n°f om den abt DE RANci 
zwart te maken, beschuldig
de hem van jansenismus, 
van eigenzinnigheid, van 
trotsehheid ; maar ondanks 

deze kunstgrepen', ver

kreeg dom JUcoucs DB IA 
COOR zijnen post. Nadat 
de vrede in la Trappe her
steld was, overleed de vrome 
hervormer, den 26 October 
1700. Hij gaf den geest op 
de asch en op het stroo 
uitgestrekt, in de tegen
woordigheid van. den bis
schop DB SÉBZ en van 
sijne geheele broederschap. 
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De abt DE RANCÉ bezat groo-
te hoedanigheden, eenen vu» 
rigen ijver, eene verlichte 
godsvrucht, eene buitenge
wone gemakkelijkheid om 
zich uit te drukken en te 
schrijven. Zijn stijl is edel, 
zuiver, sierlijk ; maar njet 
zeer naauwkeurig. Hij be
handelde dikwijls slechts de 
bloem der onderwerpen én 
houdt zich met derzelver 
doorgronding niet op. » Zón
der iets aan zijne godsvrucht, 
noch aan' zijne ware talen
ten te ontrooven, zegt een 
zeer onpartijdig schrijver, kan 
men zeggen dat het het vuur, 
de verbeeldingskracht, de 
gemakkelijkheid en sierlijk
heid is, welke in zijne ge
schriften doorstralen , en dat 

.'indien niemand zich met 
meer bevalligheid uitdrukt, 
en eene gedachte op meer 
belangrijke wijzen voorstelt, 
mJ niet altijd zoo volmaakt 
denkt als hij zich uitdrukt; 
daar hij de onderwerpen niet 
genoeg overweegt, en slechts 
jigtelijk over dezelve heen
loopt," Ten tijde daf hij met 
de Jansenisten verbonden was, 
nam hij , op hun woord, 
verscheidene hunner gevoe
lens aan, en droeg zaken 
'oor, welke niet het gevoe
len van zijn eigen oordeel 
konden zijn. Het is hierom 
dat hij aan de uitspraken 
der casuisten, de ongere-

L ï 

geldheden toeschreef van de 
meeste der zondaars welke 
zich in zijne armen kwamen 
werpen. » Even als of de 
bedorven en verharde gewe
tens, zegt de abt BJÉRADÜT, 
welke hun laatste hulpmid
del te la Trappe gingen 
zoeken, zich vroeger bijzon
der met het lezen van ze-
dekundige schrijvers hadden 
bezig gehouden." Naar al
len schijn had de abt zelf 
fer zich weinig mede bezig 
gehouden, óf ten minste hun
ne gevoelens in de eerste 
bronnen niet beoefend. (Zie 
BüSEMBAüM , EsCOBAR ," PAS-
CAL). De eerzucht was vóór 
zijne* levensverandering zijn 
Voornaamste hartstogt ge
weest; hij wijdde dit vuur 
hetwelk hem verslond, aan 
God toe; maar hij kon zich 
niet geheel .van zijne oude 
vrienden losmaken. Hij was 
de gewetensbestuurder van 
een aantal aanzienlijke per
sonen , en de brieven, wel
ke hij aanhoudend in ant
woord op de hunne schreef 
hielden hem een gedeelte 
van zijn leven bezig. Yot-
ÏAIRE heeft gezegd,'» dat hij 
zich als wetgever van de we.t 
had ontslagen, welke diege
ne, die in het graf van la 
Trappe leven, noodzaakt om 
onkundig * te blijven j van 
hetgeen op de wereld ooi-
gaat," Maar men kan te 

5 - • • . ' • '•'•••' 
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zijner verschooning zeggen, 
dat zijn standplaats hem tot-
het aanhouden dier betrek
kingen noodzaakte en dat hij 
er zich dikwijls van bedien;-
de om de wereldlingen op 
den weg des heils terug te 
brengen* Men kan zich in-
tüsschen niet onthouden in 
agoe lofièlijkste handelingen 
eötfe neiging tot praalver-
toon en snoeverij op te mer
ken , welke de christelijke 
heiligheid gewoonlijk niet zoo 
veel zorg vermijdt. Men heeft 
van hem : I.° eeneFransche 
hertaling der aan de heili
ge DOROTHEA tqegeschrevè-

• M werkert, — 2»° JExpli-
eation {Verklaring vdn den 
regel van den heiligen BE-
JXEDICTVS), 'm 12,mo _ 3,0 
JLbrègè eto. (Kort begrip 
van de óhristehjke verplig-
tingen); —- 4.<> Refiexions 
etc. Redekundige overwe
gingen over de vier evan
geliën) »• 4 dl„n in t2.mo; 
en samenspraken over hei-
zelfde onderwerp , mede in 4 
dl.n; *— 5.° Instructions etc. 

\Onderrigtingen en grond
regels), in 12,w°; — 6,° 
Conduite eto, (Christelijk 

gedrag), door mevrouw DE 
GÜÏSE zamengesteld, in I2 , m 0 

—. 7*? een aantal Lettres eto. 
(Geestelijke Brieven) in 2 
dl.n in 12.mo — g,0 ver
scheidene Geschriften betrek-
keiijk de kloosterstudiën, —-
9.o Relation etc. (Zevens» 

en sier/verhaal van eenige 
Religiemen van laTrdppé), 
in 4 dl.» in 12.«aöt bij welke 
men er naderhand nog twee 
voegde» -M-10.° les Consii-
tions etoi (De Instellingen 
en Reglementen van de abdij 
van la Trappe), 1701, 2 dl<» •"; 
in 12.mo, •-. i l .o ,de la 
Sainteié- elot (Over de Hei
ligheid der pligten van den 
klooslerstaat), 1683, 2 .dl*n 

in 4.*°; met Verklaringen 
over dit boek, 1685, in 
4\ t0 Zie de Levensbeschrij
vingen van den abt DE RANCÉ, 

door MAUPEOU t M A R . S O U « I E R , S 
en dom IE NAIN zamengesteld, 
en de Genuinus oharacter 
patris JRMANDI JOAWNES 

RANCAZI, door IfJGDIMBKRII. 
Men kan ook' de Apologie 
(Verdedigingsrede) v̂ nRAK-
o i , door dom GERVAIS, te
gen datgene wat dom VltT» j 
CENTIÜSTHÜIMIER, in zijne I 
Geschiedenis van den twist-, - j 
betrekkelijk de kloosterstu- | 
dien ontstaan, in het l.s te } 
dl. der nagelatene Werken jj 
der P, P, 'RUINART en Jo- \ 
ANNE8 MABiitoN, er van zegt,* 
raadplegen, Er komen uit
muntende aanmerkingen in 

rdeze verdedigingsrede voor,' •, 
maar er heerscht een al te 

.opgeblazens en vurige tpon 
in deselve, Bjj hetgene wat 
MARSOUIER in det Levensbe^ .i 
schrijving van RANCÉ , 4.de I 
boek, blz, 44, 6<e uitgave 
van Parij's, 1703 in 4.*° 

file:///Onderrig
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schrijft» om fyern van. de 
verdenking van Jansenismus 
vrij te spreken, en bij den 
brief aan den abt NICAISE 
geschreven/ over welken wij 
gesproken hebben, moet men 
twee brieven aan rn_evrouwDE 
SAINT LOOP voegen, door den 
kardinaal DE Bissr, naar de 
oorspronkelijken, b,ij het slot 
van zijn antwoord aan de jan
senisten, welke zijn herderlijk 
mandement van het jaar 1710 
hadden aangerand, medege
deeld. RANC^, was voor zijne 
bekeering diepartij toegenegen 
geweest, en had zelfs tot de 
verspreiding der Provinciale 
brieven (Zie PASCAL) mede
gewerkt; maar zoodra hij.de 
sekte.kende, maakte hij zich 
van dezelve los, Iatusschen 
wilden eenige gestrenge man
nen dat hij, na de dwaling 
erkend te hebben, er zich 
op toegelegd had'de dezelve 
te ontmaskeren, en dat hij, 
niet te vreden met zelf haar i' 
verworpen te hebben, met 
meer vuur en nadrukdiegenea 
onderrigt hadde, welke onder 
den dekmantel van zijnen 
naam'er zich ingewikkeld mog-
ten hebben. » Zijne achter*, 
hoadendheid , " zegt een zeer 
regtzinnig geschiedschrijver, 
«behaagde aan geene der par
tijen, of eerder, zij schok
te beiden en haalde hem 
dezelve gelijkeljjk op den hals, 
Zoozeer maakt de onzijdig* 
hsid in het stuk van geloof., 
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al was dezelve ook slechts 
schijnbaar, noodlottige, in-
druksele'n op de gemoederen» 
Altijd verspreidt zij zelfs op de 
schitterendste deugden, eenen 
argwaan, welke de beste ver
dedigers niet altijd in staat 
zijn weg te nemen.1' 

RANCHIN (WIUEM) , #as 
advocaat des konings aan het 
hof der onderstandsgelden van 
Toülouse. Men heeft van 
hem: 1.° Mévisipn etc (Over-
zigè 'van het concilie van 
Trente),- Toülouse in 8»vo 

Dit werk in 1600 gedrukt, 
heeft verdenkingen omtrent 
zijne catholieiteit doen ont
staan : velen hebben zelfs ver
zekerd , dat RANCHIN wer
kelijk proteslantsch was. Het 
is zeker dat de schrijver tot 
deze bewering aanleiding 
heeft gegeven, en dat hij 
uit de zoogenaamde nietig
heden , welke hij in deze alge-
raeene kerkvergadering vindt» 
de taal der nieuwigheid-pre-
dikers van dien tijd ontleend 
heeft, —• Men moet hem njet 
verwarren met HENDRIK RAN
CHIN, raadsheer aan het hof 
der rekenkamer van Monipet-
lier, van dezelfde familie als de 
voorgaande, de schrijver van 
eene zeer slechte vertaling der 
Psalmen in Fransche verzen, 
1697, in 12,mo _.Een andere 
RANCHIN raadsheer bij' de ka
mer der plakaten, en te Mant-
pellier geboren, is bekend 

http://hij.de
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dooreenige in eenen zwakken 
maar ongedwongen stijl ge
schrevene dichtstukken. 

RANCONNBT (AIMAR DE) , de 
leoon van eenen advocaat van 

* Bordeaux', maakte zich zeer 
bekwaam in het Romeinsche 
regt, in de wiskunde en in 
de oudheden. Hij werd raads
heer bij het parlement van 
Bordeaux, en vervolgens pre
sident hij dat van Parijs. 
De president DB RANCONNBT 
schreef zeer wel in het 
Grieksch en Latijn, en,'vol
gens PiTHOü, was hij het,( 
die het/woordenboek zaaien-» 
stelde, hewelk den naam van 
KAREL ETIENNB draagt. Pi
THOü voegt er bij dat de kar
dinaal DE LORKAINE, na dat 
hij het parlement had doen, 
vergaderen , om deszelfs ge
voelen over de straffen der 
ketters in te winnen., RAN
CONNET er de Werken van 
ëotPinüs SEVEROS bragt, en 
er de plaats in voor las, waarin 
over PRÏSCIUIANUS in de Ze-
vensbesehrijvingi&n den hei
ligen MARTINCS van TOURS, 
.gesproken wordt. De toe
passing was niet juist: indien 
de priscillianen, even als de 
protestanten, het zwaard en 
hét vuur in den boezem van 
den staat gebragt hadden, 
zou de heilige MARTINOS er 
een ander vonnis over geveld 
hebben. Daar dit gedrag den 
kardinaal, die beter dan hij 

de nieuwe sekten kende, mis
haagde, werd RANCONNET in 
de Bastille opgesloten, al
waar hij in 1559 van smart, 
in den ouderdom van ruim 
do jaren overleed. Alle ram- . 
pen waren hem op eens over
vallen » en hadden zijne da
gen met bitterheid vervuld: de 
armoede noodzaakte hem een
voudig corrector der ETIENNES 
te wor.den ; hij zag zijne doch? 
ter in de uiterste ellende ster
ven , zijnen zoon ten. dood 
brengen, en zijne vrouw werd 
door den donder verpletterd. 
Men heeft van hem Ie Trésor 
etc {De schatkamer der Frari' 
scke taal zoo wel oude als 
nieuwe) welke aan-Nlcoi en 
MONËT tot de zamenstelliog 
hunner. Woordenboeken zeer 
van dienst was. 

RANDAN. — Zie ROCHB-
FOÜCACXD , en Foix. 

RANDOIPH (THOMAS), een 
Engelsche dichter, in 1605 
in de provincie Norlhampfon 
geboren, in 1635.overleden, 

.i's de schrijver van verschil
lende dichtstukken, welke 
hem de tweede of derde plaats. 
op den Rritschen Parnassus 
verworven hebben. 

* RANDON (KAREI. JOZEF* 
graaf VAN PVLLY) , luitenant-
generaal, den 18.c Decem
ber 1751 geboren,- omhels
de de militaire loppbaan en 
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klom spoedig tot den rang van 
luitenant-kolonel op, van het 
regiment ruiterij kqninklijk-
croatiseh. * Hij werd den 5 
Februarij 1792 kolonel van 
hetzelve, en den 19 Sep
tember deszelfden jaars tot 

'brigade-generaal en den 8.e 

Maart 1793 tot divisie-gene
raal benoemd. De generaal 
RANDON toonde zich door zijne 
persoonlijke hoedanigheden 
deze snelle bevordering waar
dig, welke hij gedeeltelijk aan 
de omstandigheden te danken 
had.: Hij maakte onder de be
velen van den generaal BEUR-
NONVIUE de veldtogt van 179£ 
mede, en droeg krachtdadig 
lot de bezetting der hoogten 
van fParen bij ; den 15 De-, 
cember deszelfden jaars, 
maakte hij zich . met 1200 
man van den berg Ham 
meesier, welke met geschut 
geheel bedekt was en door 
3000 Oostenrijkers verdedigd 
werd ; in het volgende jaar 
'oerde hij het bevel over 
het korps der Vosgvs, en 
hij ging voort zich onder de 
dapperste officieren des le
gers te onderscheiden. Ter
wijl hij zich aldus de ach
ting van zijne wapenbroe
ders verwierf, klaagde men 
hem bij de natiounale con
ventie aan, van het slagveld 
'an ffornbach verlaten te 
hebben, om zich bij de uit
gewekenen te voegen , en de 
generaal meende zich te moe

ten regtvaardïgen, op een 
tijdstip, waarop alle dergelij
ke aanklagingen zoo Jigtelijk 
aangenomen werden. Bij het 
leger der Graauwbunders, on
der MACDONALD, beklom hij 
de Spulgen 'aan het hoofd 
van eene divisie, en van de 
hoogte van dezen met ijs 
bedekten berg, viel hij den 
vijand aan. In het volgende 
jaar , verving hij te Storo, 
de divisie van den; generaal 
ROCHAMBEATJ , en werkte me
de aan de verovering van 
Sainjt'Alberto, Na den wa
penstilstand K werd RANDON 
inltaliaanschT'j'ro/ geplaatst, 
en gedurende den veldtogt 
van 1805 , onderscheidde hij 
zich vooral in den overtogt 
van den Tagliamentoaan het 
hoofd van eene divisie ku-
fassiers. Hij nam in 1809 
deel aan de schitterende over
winningen van den öostrijk-
schen veldtogt, verkreeg in 
de maand April 1813 het 
bevel over het eerste regi-1 

ment der eerewachten, en 
werd , tijdens de algemeene 
afdanking in 1815, op re
traite gesteld. Nadat hij na 
de omwenteling van 1830 we
der in beschikbaarheid was ge
steld, werd de generaal RAN
DON in het bevelschrift van 
5 April 1832 begrepen; 
welke de luitenants-generaa s 
die den ouderdom van 65 
jaren bereikt' hadden, tot 
de retraite verpligtte. NA-
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POhton had hem in* 1809 
den titel van djksgraaf ver
leend, en LoöEW|JE XVIII had 
hem in 1814 tot grootofficier 
van het eerelegioen, benoemd. 

de Opstenrijkers bijna: krijgs
gevangen; was gemaakt, gaf ' 
hijgezamenhjk met den graaf-
SAUNGüEKÉA ToREHJ, Zijn 
bloedverwant, de wjjste be'-» 
velen om de troepen weder 
bijeen te brengen, met welke 
hip het öostenrijksche corps, 
onder de bevelen van den 
prins fiOBKEwm sloeg. De 
infant don CARLOS ; ljtter ko
ning van Napels, wilde hem 
aan zijne dienst, verbinden; 
maar de markies RANGONE 
kou nooit besluiten zijnen 
vorst te verlaten. 0,ndanks 
sijne trouw en zijne dien
sten s zag hij zich ter prooi 
aan de afgunst ,-en de ver
volgingen van den eersten 
minister SABATTINI, en was 
hij genoodzaakt zich naar 
Bologna te begeven. Hij 
verbond zich met de aan
zienlijkste mannen dier stad, 
zoo als de graaf SA'YÏOH, 
doctor ROSA enz. JDe mar«-
kies DE RANGONE, was daaren
boven met bijna alle geleer
den van Italië in briefwisse
ling , en stond in naauwe 
vriendschaps-betrekking met 
MÜRAXORI en TlRABOSCHI. 
Verscheidene letterkundige 
academiën hadden hem in haar . 
midden opgenomen. Nadat de 
hertog FRANCISCÜS l i l deon-
regtvaardigheid zijns minis
ters erkend had, riep hij zij
nen ouden dienaar en wapen
broeder terug, en benoemde* 
hem achtereenvolgend tot ge-

* RANGOME MA^HIAVEUÏ 
(de markies JÖANNES BAP-
TISTA), in Becember 1713 
te Modena geboren, was de 
zoon van den markies JOAN-
JJES RANGONE , afgevaardigde 
van den Jiertog van Modéna 
bij LoDEWUK XIV, en die 
te Parijs overleed. Zijn praal
graf, hetwelk in de kerk Tan 
den heiligen RocHüs bestond, 
werd gedurende de staatkun
dige onlusten vernietigd. In 

(den ouderdom yan 12 jaren, 
'begaf JOANNES- BAPTÏSTA zich 
in het corps der lijfwachten 
van den hertog van Modena^ 
en, in ï 731, voerde hij den 
oorlog tegen de Turken, met « 
den erfprins, later FRANCIS
CÜS III.* Nadat hij bij de, 
krooning van KARSI. VI, in 
1742 tot afgevaardigde was 
benoemd, diende hij vervol
gens in den zevenjarigen oor
log als kolonel der lijfwacht, 
terwijl zijn souverein opper-
veldheer van het Spaan-
sche leger was: RANGONE MA-
CHIAVEIU kwam zich in Ita
lië met den hertog FRANCIS
CÜS III vereenigen ? en bij 
de onverwachte verovering 
van F'elletri, den 11 Augustus 
1741, waarbij de infant van 
Spanje, don CARIOS , door 
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helm staatsraad, ministervan 
den waterstaat, der brug
gen en wegen, en groot ja
germeester. Hij was als 
tweede erfgenaam in 'hetbé* 
zit geraakt van goederen , 
der beroemde familie MA* 
CHUVELÏ.1 tan 'Florence, op 
voorwaarde van derzelver-
naam aan te nemen, Hij 
ondernam te dien eindeeene 
reis naar genoemde, stad 5 
alwaar bij, na dit erfdeel 
in hezit \e hebben genomen, 
eenigen tijd verbleef, en den 
17 Ociober 1793 Qverleed. 
Hij had pit zijn huwelijk met 
de gravin BOSCHETTI, eene 
dochter, welke ïn lÏ98met 
den graaf CocCAPANl van Mo-
rfewa huwde. De markies 
KANGOKE beoefende met roem 
de diehlkunde, en heeft een 
kluchtig diehtstuk en eenige 

'losse gedichten nagelaten, 
welke niet gedrukt zijn. 

RANBEQDIN'SÜALEM, wiens 
eigenlijke naam is, SWALM 
REHKIN (N.), een beroemd 
werktuigkundige in 1644, en 
«iet in 1648, te Luik gebo
ren, was de zoon-van eenen 
timmerman en hij zelf volg
de gedurende 'verscheidene 
jaren dit beroep. Hij heeft 
«ich onsterfelijk gemaakt door 
het beroemde werktuig van 
Marty, Het was te doen 
om aan Fersailles water te 
verschaffen , en te dien ein« 
de moest men het daartoe 

bestemde werktuig op dia 
kruin eens bergs brengen, 
welke 502 voeten boven de> 
bedding der rivier verheven 
was. RANNEQÜJN slaagde er 
in door een werktuig'uit 14 
raderen bestaande, welke al* 
len moesten dienen om twee 
pompen in beweging te bren-
gen, welke het water op 
eenen op de kruin desbergs 
opgerigteh toren bragten. Dit 
werktuig verschafte in 24< 
uren 5258 tonnen water. 
Men. zegt' dat het 8,000,000 
liv7'es gekost heeft. Mefl was 
met hetzelve in 1682 be-

" gonnen. De, abt 'DELILLÉ 
heeft hetzelve in eenen dichV 
terlijkeri brief bezongen. Al
vorens dit werk- in het groot, 
ten uitvoer te brengen, had 
hij het in het kasteel van 
Modave, in het land san 
Luik, in het klein ten uit-» 
voer gebragt, alwaar men 
er nog sporen van ontdekt. 
Dit kasteel behoQrde.aanden 
heer DE YltLE, een'Luiksch 
edelman. Men heeft het 
portret van dien heer gegra
veerd, met een opschrift, 
hetwelk aan hem de uitvin
ding van het werktuig van 
Marly toeschrijft; maar men 
weet, zonder eenigen twijfel, 
dat hij er slechts de onder
nemer van was, en dat hij 
zich van RANNEQÜIN ; wiens 
werktuigkundige kennissen hij 
te Modave beproefd had * 
bediende, om hetzelve iaa 
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uitvoer té brengen. Het 
werktuig van Marly is met 
de grootste zorg in eqne 
Verhandeling beschreven, 
in 1801 met platen in het 
licht gegeven; men treft 
van hetzelve een klein mo
del aan, in het conservato-, 
rium der kunsten en hand
werken. Dit voor dien tijd 
bewonderenswaardige werk
tuig is kortelings vernield en 
door eené brandspuit ver
vangen. RANNEQÜIN overleed 
in 1708, in den onderdom 
van 64 jaren. 

RANS (BERTRAND DE) , een 
berucht bedrieger, was een 
kluizenaar, in de stad iJeiVws 
geboren. Hij leefde langen tijd 
zeer godsdienstig in het woud 
van Parthenay, en in dat 
vaiï Glacon, bij Doornik, Zij
ne eenzaamheid moede, wil
de hij zich voor BOÜDEWJJN 
I , keizer van Konstantino-
pel, graaf van Vlaanderen 
en Henegouwen, doen door
gaan. Dit bad plaats bijna 
twintig jaren na den dood 
van dezen vorst, dien de ko
ning der Bulgaren in het jaar 
1205 in eenen veldslag ge
vangen genomen, en in 
het daaropvolgende jaar in 
de gevangenis had doen om
komen. BERTRAND DE RANS, 
verscheen in Vlaanderen om 
zijne rol te spelen. JOANNA , 
oudste dochter van keizer Boo-
DEWUN, gravin van Vlaan

deren en ffenegouwen, die 
niets overhaasten wilde ,-zond 
twee vertrouwde personen 
mar Griekenland, en ver
zekerde zich volkomen van 
den dood van keizer BOÜDE-
WIJN. Intusschen erkende een 
aanzienlijk gedeelte van den 
adel van Vlaanderen, den 
bedrieger voor zijnen souve-
rein , voor zijnen graaf en 
voor den keizer van het Oos
ten. JOANNA , zag zich ge
noodzaakt dé hulp van Lp-
DEWIJK VIII, koning van 
Frankrijk tegen dezen over
weldiger in te roepen, die 
openlijk te Rijssel opgehan
gen werd. ' 

RANTZAW (JOSIAS, graaf van), 
maarschalk van Frankrijk, 
gouverneur van Duinkerken, 
luitenant-generaal der legers, 
van den koning in Vlaande-
ren , sproot uit hét beroemde 

• huis van RANXZAW, in het her
togdom Holstein, Hij droeg 
de wapens met onderschei
ding in het Zweedscheleger, 

_kwam in 1635 met OXEN-
STIERN, kanselier van Zweden, 
in Frankrijk terug, en werd 
door koning LODEWIJK XIII 
teruggehouden, die hem tot 
veldmaarschalk en tot kolo
nel van twee regimenten be
vorderde. Hij diende in het 
jaar 1636 in het beleg van 
Dole, waarin hij door een 
musket getroffen een oog ver
loor ; en hij verdedigde dap-
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perlijk St. Jëan-de'Lo'rie in 
Bourgondi'è>, tegen den ge
neraal GALAS , dien hij nood
zaakte het. beleg op te i>re-" 
ken. In 1640 diende hij in 
dat van Atrechi', verloor in 
hetzelve een been, en word 
aan eene hand verminkt. In 
het volgende jaar bevond hij 
zich bij het beleg van Aire 
en werd in 1642, in het 
gevecht van Honnecburt ge
vangen genomen. Zijne dap
perheid blonk nog in 1645 , 
in het beleg van Gfavelin-
gen uit: hij werd tot gou
verneur van Duinkerken be
noemd , "en ontving den 16 
Julij door de bescherming van 
den kardinaal MAZAKIÜ", den 
maarschalksstaf van Frank" 
rijk. De verzekering, Welke 
hij gegeven had het Luthe-
ranismus af te zweren , droeg 
veel tot zijne verheffing bij : 
hij werd in hetzelfde jaar 
Catholijk. Hij diende de vol
gende jaren ia Vlaanderen 
en werd den 26 Februari) 
1649 , op eenige verdenkin
gen , welke men tegen zijne 
getrouwheid had opgevat , in 
hechtenis genomen, Maar 
nadat hij zich hierover ge-
regtvaardigd had, werd hij 
den 22 Januarij 1650 oir 
dezelve ontslagen , en oYéf-
leed den 4 September daar
opvolgende aan de water
zucht, zonder kinderen na 
te laten. Zijne dapperheid 

XX. ÜBBt» M 

was in groote gevechten be
wonderenswaardig ; maar zij 
verachtte, om zoo te spre
ken de kleine gevaren, en 
hij scheen in gewone opr-
logs-aangelegenheden achte* 
loos. Hij beminde den wijn 
tot in het buitensporige, en 
deze zoo onteerende hartstogt 
deed hem eenige plannen misV 
lukken, en hem tot driften 
overslaan, welke hem nadeelig 
«ouden hebben kunnen zijn, 
Men zegt dat hij bij zijnen 
dood, slechts één oog, één 
oor, éénen arm, één been., 
slechts één deel van' alles 
had, hetgeen de mensch dub
bel heeft, door de verwoes
tingen veroorzaakt, welke de 
oorlog op zijn ligchaam had 
te weeg gebragt. Hetwelk 
aanleiding gaf dat het vol
gende grafschrift op hem 
gemaakt werd : , 

Dn corps du grand Rantzaw n'as qu'uno 
des parts: 

I 'öutre moitiiS resta dans les plshies de 

Il dispersa parlout sss moralires et sa. 
, gloirci 

Tout'atiattu qu'il fut , il demoura vain-
' " tjuenr, 

Soa sang fut en oonl lioux lo prïx de j« 
victoiro, . 

Et Mars no lui laissariott d'on tier quo 1. 
> - coeur* 

Men heeft in het licht gege^ 
ven Relation etc, [F'erhaal 
van hetgeen bij dm dood van 
Jo si AS graaf, van RANT-
ZAW is voorgevallen) Pa
rijs , '1620, in 4.o 

* RAON (JÜANÏTES) een 

'm • ' 
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bekwaam Parijsch beeldhou
wer., in 1630 geboren, stu
deerde eerst iri zijn vader
land en volmaakte zich te 
Rome, alwaar eenige door 
hem vervaardigde werken 
hein roem verwierven. Bij 
zijne terugkomst te Parijs , 
belastte de koning hem om 
voor de tqinen, van Versaïl-
les te, werken, waarin n\en 
npg eenige beelden van de
zen kunstenaar aantreft , 
welke smaak en talent ver
raden. Hij overleed in 1707 
te Parys in den ouderdom 
van 77 jaren, 

denis of roernrijke daden 
van Tancrede, een der aan
voerders van den eersten 
kruistogt, aan wien hij zich 
verbonden had. pij, noemt 
in dezelve de ontdekking van, 
de heilige lans, welke RAIT 
MOND p'AGitES,, eeu ander 
geschiedschrijver van, dei5eR 
kruistogt vopr eepe onbe
twistbare geheurtenis, tracht 
te doen doorgaan, een be
drog en éene scheiöierij. De 
Geschiedenis van RAODL DB 
CAEN; , dopr |f^RfÈNfl,, ip' het 
3.edeel zijnerAnecdotes, ypqr 
de eerste ina,al in het licht 
gegeven, verscheen nader
hand "in,, de gjoote fferqar 
meling yan MDR^ORI, Gxjir 
ZOT heeft dezelve \n; zijne 
Verzameling: dei Gedenk
schriften betrekkelijk d& Ge
schiedenis van Frankrijk * 
op nieuw in het licht gege
ven , onder dep titel van: 
Faites etc. (j^errigtingen 
en roemrijke daden vanden 
Prins, !£jNQR$DEt geduren
de den togt naar Jerifaftr 
lem)t RAOPI overleed in 1115. 

RAOBS; (JOANNES), een 
schilder, in 1677 te Mwt-' 
pellier geboren, in, \734 te 
Parijs overleden, yierd in 
1717 bij de academie toe
gelaten. BOK- BOÜUQNGNE gaf 
hem de eerste onderrigtingen 
zijner kunst', en zijn verblijf 
in Italië volmaakte hem* #Ü 
vond bij zijne terugkomst in 

RAOÜI.1, hertog yan N.or-
mandye. —? Zie RÖIXON. 

RAOPI., of ROET-AND L'AR-
pANX , (de Vurige), pries-

* ter van het djocees van Pot-
tiers, aldus bijgenaamd uit 
hoofde van de levendigheid 
van, zijnen geest en.de vurig
heid v'au z.jjnen ijver, vplgde 
MWm&* graaf tm. P$i' 

,tiers,,n op/de.n, kruistogt va,n 
1101. Men heeft van hem 
iatgnsche Êomüien, 1586, 

' iuJ[,vo in het Fransen ver
taald , 1575,, in 2 dl.» in 
8.vo ftjen beweert dat hij in 
Palestina qverjeed. 

RAÓÜ^ of ROEÜAND DE CAEN 
bijnaam, welken, hij van 
s p e geboorteplaats in Nor-
mandye ontleend heeft, is 
beroemd door zijne Geschie-

http://en.de
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tfmnkmjk, esnen mécenaa 
in cfen groot-prioorvan Fm* 
Mme, die hem in zijn; pa?» 
1^, dejs, tempfilst opname, al» 
wa.ar men. eenige werken 
dézes meesters aantrof. RAODX; 
was een goeds colorist; hij' 
schilderde' behalve: het por
tret!,, historische en> dikwijls-
vrolijke! stukJsen.. 

^RAPAarfift-p'^ïhaoltTinr. 
gflnieur den eerste'klasse aan, 
het koninklijke! corps der 
hrqggen* en wegen!,, ridder-
Tan het eere-legioen; en Jid: 
der akademische maatschappij: 
tmMuntes., ih 1769 te^cw-
«es geboren; Zijmvader;, een 
doctor] in, de geneeskunde, 
had in; zijne kunst, eenen 
grooten roem verwötwen-,. en 
heeft ia ds stad, waarin hij 
dezelve uitoefende! vereeren» 
de herinneringen' nagelaten. 
De jonge RABATEL werd, nog 
jong zijnde., bij het corps den 
bruggen en we^eij; aaogeno* 
«ie», en hij venwierf door; 
zijnen ijv.er enizijhetalenten>, 
in: de moeyelijkstebewerkin-
gen gebe&igd tej worden, waar» 
van: hij. zich altijd) tot alge» 
«ïeene voldoening kweet. Bel* 
gtë en verscheidene depar.*. 
tementen« van Frankrijk zijn; 
de toofleeleh zijner; werkzaam-' 
«eden; geweestk Volgens zijn 
plan zijnde op: de klippens, 
welke de bedding der Loire 
aan. der.zejy.err uitwatsring be* 

. 'Si m 

lemmere» e»; er dei scheep* 
vaart WHiibemoeijeüjken-, ge* 
plaatste torenss, opgeuigti Men 
heeft hem» oofc den« sohoonen 
op eene.Eotsbaal6aan>dën mond.' 
dier, rtoier gelegen, geplaatst 
ten., vuurtoren te> danfcejiv 
tegen welke' rots vroeger-een 
aantal- schepen-schipbrèuk le
den. Deze vuurbaak- in 1820k 

begonnen,is in 1821 voltooid. 
Terugkaatsende spiegels wor
den! op meec dan» tien uren-
afslands,inizee ontdekt* en de* 
zelve waarschouw«n dö>sche-
pen van het hun bedreigende 
gevaar;- De- oprigting van', 
den 0w3n*.ïor.en (alduanoem^ 
men dezer vuurbaak) bood: 

groot»! moeijelijkheden aan-, 
welket R-ARATE!, met>de-grboty 
ste- bekwaamheid!heeft weten-
te boventekomem Hetabade-
misch genootschap van JVan* 
tep loofde eenen'goudenge'-
denfcpenniog üitf, voor het 
beste dichtstuk bestemd om-
den* roem "Van dit werk te 
bezingen), en zij: k-ende in-
hare openbare zitting-, van; 
de* maand December- lé25-, 
den. prijsi aan EMME SOOVES*. 
XRE', toe* Het- is- ook RAPA* 
Wi..y die de pnjsbegrootendë-
plannen- en- hestekfcen van hef 
kanaal van Nctntes naar' Hrèst' 
vervaardigd- heefti Zijne aan
houdende werkzaamheden en 
zijn» nachtwaken, verhaastten 
den «ogenblik van zijnen dood1, 
welke- denj 8 Mei 182^plaats 

http://der.zejy.err
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had. TJIOIHNE, president der 
letterkundige maatschappij 
van welke dezen ingenieur lid 
yras, sprak eene redevoering 
op zijn graf uit. Men heeft van 
RAFATEL verscheidene ver
slagen, welke in de proces
verbalen van de akademische 
maatschappij der Neder-Loi-
re gevonden worden. 

RAPHAëLDE SANTï of S A N -
ZIO, de HOMERUS der schil
derkunst, in het jaar 1483 
te Urbino, op goeden-vrijdag 
geboren, is van alle schilders 
die, welke de meeste partijen 
vereenigd heeft.' Zijn vader, 
een zeer middelmatig schil
der, hield hem eerst bezig met 
op aardewerk te schilderen", 
en deed hem vervolgens bij 
PERÜGINO. De leerling even
aarde weldra den meester ; 
hij putte de schoonheid en 
de rijkdommen zijner kunst 
uit de meesterstukken der 
groole schilders. Tv Florence 
beoefende hij de beroemde 

' portefeuille van LEONAUDO 
DA Titïcr en van MICHAÖI, 
ANGELÖ» en te Rome, wist 
hij in de kapel te dringen, 
welke door MlCHAefc ANGELO 
beschilderd werd. Deze studie 
deed. hem de -wijze, welke 
hij van PERDGINO geleerd had, 'i 
verlaten, om slechts die der 
schoone natuur natevolgen. 
Paus, JOWDS II liet RAPHACZ; 
op aanraden van BRAMANTE, 
een beroemde bouwkunste-: 

naar, en zijn bloedverwant, 
in het vatikaan werken. Zijn 
eerste werk voor den Paus 
was de Mheensche-school. 
"Zijn roem nam toe door de 
andere stukken, welke hij in 
het vatikaan schilderde, of 
welke zijne leerlingen volgens 
zijne teekeningen vervaardig
den. Eindelijk overtrof hij zich 

I zelven in zijne schilderij der 
Gedaanteverandering t het
welk men als het meesterstuk 
van dezen schilder, ik zou 
bijna zeggen van de schil
derkunst beschouwt. Men 
zag het te Rome in de St. 
Pieterskerk,, in Montorio. 
Deze groote kunstenaar, over
leed den 7 April 1520, in 
den ouderdom van zeven en 

! dertig jaren, op denzelfden' 
dag waarop hij geboren was. 
(Goeden vrijdag), door' de 
drift voor de vrouwen uit
geput, en door de genees-
hëeren, aan welke hjj de 
oorzaak zijner kwaal verzwe
gen had, slecht behandeld. 
Eene gelukkige genie, eene 
vruchtbare verbeelding, eene 
eenvoudigezamenstelliDg,eene 
schoone keuze, veel naauw-
keurigheid In de teekening, 
bevallig- en edelheid in de 
figuren, fijnheid in de denk
beelden, natuurlijkheid en 
uitdrukking in de houdingen; 
aldus zijn de trekken, waar
aan men dé* meeste zijner 
werken* erkennen kan. Mi-
CHAëï. ANGEM bezat meer 
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verbeeldingskracht en genie 
dan fUPHAër,, maar deze be
zat meer smaak en geest. RA» 
PHAe'l, overtrof MicHAët Acr-
GEto in schoonheid. MiCHAët 
AffGEto overtrof RAPHAÖL in 
kracht. De voortbrengselen 
van MlCHAëï. ANGÈLO bezit
ten een sterk ^uitgebreid ea 
bijzonder karakter; zij schij
nen als in den smeltkroes ge
worpen te zijn van die rijke én 
onuitputbare genie, welke niet 
noodig had of zich schaamde 
eenige vreemde hulp te ont« 
leenen. RAPHAÖL daarente
gen trok partij van alle bouw
stoffen , welke hij bezigde. 
Zijne hand bragt orde en 
evenredigheid in dezelve. 
De teekepingen van dezen 
grooten meester, grootendeels 
met rood krijt gemaakt, wor
den om de stoutheid zijner 
trekken en de zuivere om
trekken zijner beelden zeer 
gezocht. Men heeft veel vol
gens hem gegraveerd, Men 
telt onder zijne leerlingen: 
JDUÜS ROMANOS , JOANNES 
FRANCISCOS PENNI, welke hij 
tot zijne erfgenamen benoem
de , PEUEGRINI van Modena, 
PEBRIN DEI, VAGA , POXTDO' 
Rts DE CARAVAGIO , enz. Men 
heeft voor hem dit grafschrift 
gemaakt, hetwelk aan den kar
dinaal BEMBO Wordt toegé
schreven : 

Bio aitus est IUwtAcl,: molmt quo «ospile 
'M • ' " . * i n c i ' 
™»B«» paren» rcrum, cjuo moviente mon. 

' M 

De schrijvers, welke over 
RAPHAëii geschreven hebben 
zijn : VASARI {JTite di piu 
eccellenti pitori etc). LAN-
ZI (Sloria pittorica, Bas* 
sano), ANXÖJSIDS JOZEF DE-

ZALLIER D ' A R G E N V I U E . Abré-
gè etc, {Kort begrip van 
het leven van eenige beroem
de schilders) enz. DE PIJCES 
Pie etc. {Levensbeschrijving\ 
der schilders), MENGS, Ope-
re etc, (Zie al deze artikels). 
Men kan nog raadplegen de 
Geschiedenis van het leven 
endewerkenvan RjPHAèL, 
door Q0ATREMHRE DE QüINCT , 
1824, in 8.vo met portret, 
2.e uitg, Parijs 1833. 

RAPHAët D'AREZZO of van 
REGGIO, in 1580 overleden, 
was de zoon vaneenen boer, 
die hem tot ganzenhoeder 
gebruikte; zijne sterke zucht 
voor de schilderkunst deed 
hem naar Rome gaan ; al
waar hij zich onder het op-
zigt van FREDJERIKZPCCHARO 
stelde. Verscheidene zijner 
stukken, welke men in liet 
Vatikaan , in Santa Maria 
Majore vindt, worden zeer 
op prijs gesteld. 

RAPHAët DE COMO. — Zie 
RAIMONDI. 

RAPHEIENGIDS of RAVÜEN-
GHIBN (FRANGISCÜS) , een ge
leerd Oostersche taalkundige^ 

m g 



£82 H A P . 

! in 1539 Ie Lanoy bij üfcjw- ( 

sel geboren,, kwam jeeds j 
.vroegtijdig • te Para's, ai- \ 
waar hij het 45rieJjsch en He-
breeuwsch leerde. De bar- j 
.geroorlogen noodzaakten hem ! 
naar Engeland over te ste-
Jcen, al waar hij leCambridge 
onder.wjjs In -het -Grieksch 
sga& Bjj zjjne terqgfcöoast in \ 
-de Medenlandên;, begaf hfj | 
Üch in 1565 met de doch- j 
ter van den beroemden druk- { 
ke r C H M S Ï O P H O R P S PJC.AN.TIN j 

in den echt. Hg diende hem i 
om de «boeken te verbeteren, ! 
welke hij-metaanteekeniAgen , 
en voorreden: verrijk te., ven 
werkte vooral aan den Poly
glot Bijbel van Antwerpen, 
in 1565 — 1572, op be
vel van PHIMFPDS I I , JCQ-
mag van Spatie gedrukt, ; 
ÜAPHEtEJïGiüs ;gi«g zich in • 
158.5 te Leiden vestigen, : 
'alïRaarPjLAïJTuseenedruklcrij | 
had. Hjj werkte aldaar met i 
fijnen (gewonen ,gv;er,en bragt \ 
het door .zijne ^geleerdheid.! 
aoo .ver,j dat Jhjj dot hoog- | 
leeraar in het Hebreeuwsch j 
en Arabisch aan de hoege 1 
school dier stad benoemd I 
werd. Deze geleerde everleed I 
aan eene kwijnende ziekte, ; 
door het verlies zijner vrouw 
veroorzaakt, in 1597 , in den 
ouderdom van 58 jaren. Zij
ne voornaamste werken z|jn: 
1.° /Waarnemingen en F-er- l 
beieringen betrekkelijk dej 
Chaldeeuwsche omschrijving; 

•*- 2,o eene Mebr-eeuwscM 
Spraakkunst', * - 3.° een 
Arabisch Woordenboek; 
1613, rn 4.*° *— i.o een 
CAaldeeuwsch Woorden-
boek, hetwelk men in de Inlei» 
ding tot den Poltfglot-Bijbel 
van Antwerpen aantreft, en 
andere werken.— Een zijner 
zonen van denzelfden naam;, 
heeft ook in het licht gege
ven: \.°Aanteekeningen op de 
Trenrsjpelen van SENBGA ; - -
2.° L<sfreden in verzen van 
,50 geleerden niet hanneporF 
treilen» Antwerpen , 1587, 
in lol. Hij' was door zij
ne geleerdheid izijnen vader 
waardig* : . \ 

BAPICJÜS , of BAPICIO. — 
Zie JOVIÏA. 

RAms fBTïcoiAAS) , een 
Jetterkundige, in 1540 ie 
Fmtenay-le-Comte 'va, Pov-
Jou geboren» was onder-land
voogd dier stad , en kwam 
vervolgens te Patijs,,alwaar 
koning HENDRIK ïli hem den 
post van opper-regier van 
het maarschalks-geregtshof 
gaf. Daar BAPW niet in het 
bondgenoodsehap der Catho-
lijken tegen dat der protes* 
tanten wilde treden» werd 
hij uit Partje verjaagd. HEN
DRIK IV '• herstelde hem in 
zijne betrekking. Hij over
leed in 1608 te Póitiers'm 
den ouderdom van 68jaren. 
RAPIN heeft getracht het rijm 

http://Pjc.an.tin
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uit de' Frabstihé verzen te 
vöïbannen, en dezelve op 
Aë Wijze der Grieken en La
tijnen > naar den enkelen 
vóëtmèal të bouwen; maar 
ièU zonderlinge pögibg, Strij
dig met de genie der taal, 
is niétt aaögè'h'ómën. Zijne 
JLutijnsche Wërftén, wërdëfi 
in 16ÏÖ in- 4.to gedrukt. 

.Dezelve bësfaah uit ptiriti 
dichten , ödeh , treurzangen 
enz. Üijne verzen bezitten 
sierlijkheid en men vindt èeri 
groot gedeelte derzelve in 
hët 3.e déël der Uitgekochte 
stukken dèr Èatijnsche dick~, 
tèrs Vari Êrankrijk, Men 
stelt voornamelijk zgné Punt
dichten Op prijs, üit hoof
de van het scherpe èh de 
ongedftóngenfe pending, ïvël-
ké hij aan d ezel ven gegeven 
hëéft. onder zijrië Fratische 
verzen, zijn er zeer Wéinig 
welke opmerking verdienen, 
RAPIN, werkte aan het Üë-
keldicht f^êtiippèè, en sorh-
tóigén schrijven hem alle •' 
Vèrzëii van dit stuk toe ; èth- . 
deren stéggeh ddt hij door 
PiséÉiuï geholpen werd: 
mën begrijpt niet hoe zich 
Calhölijk noemende schrij-
Vérè, er vermaak in konden 
schéppen, dé Cathólijke H-
guê te bespotten en té be
lasteren , zónder dèn minsten 
wrevel tegen die der Hugènóo-
tèii welke sinds, lang het vuur 
eili hét zwaard door géhéel 

-.M 

Frankrijk verspreidden, en 
wèlkë openlijk dreigde mét 
denzëlfdeh slag den troon exi 
het altaar ömtër te werpen, 
aan deiï dag té leggen. (Zie 
DCCÏUT, LEFfivkE-ANTONiösi 
GlttÖÏ ,' MóNÏC}A«.I.AfeD , ï*i-
THOD). " Meri moet zich diïé 
niet verwonderen dat %$iik 
door de Cathoiijken als ë'ën 
vermomd Hugenoot Werd be
schouwd. 

RAPIN (RÉNË), eëh jësu'it» 
in 162Ï tè Tours geboren, 
en in 1687 te Parijs over
leden, is door zijn talent 
voöi1 dè Latijnschë dichtkun
de beroemd. .Hij"had zich 
reeds vïoegtijdig aan dezelve 
toegewijd , èh hij gaf gedu
rende negen jaren met rodm 
Onderwijs in de schóohê let
teren. Met eene gelukkige 
génie, én eenën kieschën 
smaak, paarde hij êerié on
omkoopbare fegtschapëhhèid, 
een opregt hart, een bemin
nelijk karakter en zachte 
zeden. Onder zijne verschil
lende Latijnsche dichtstuk-
ken, onderscheidt men het 
Dichtsiüh der tuinen. Dit 
is zijn meesterstuk. » Het
zelve is du eeuw van AU
GUSTUS wèardig, zegt de 
abt DES FoNTAINES, zoo wél 
om de sierlijkheid en zui
verheid van taal, als om den 
geest en de bevalligheden , 
welke er in doorstralen. Het 

m 4 
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• behagelijke der beschrijvin
gen _doet in hetzelve de 
dorheid der voorschriften 
verdwijnen, en de verbeel
dingskracht des dichters weet 
den lezer door fabelen te 
ontspannen , welke , ofschoon 
al te menigvuldig,, bijna al
tijd aangenaam en wel geko
zen zijn." Verscheidene cri
tici hebben beweerd, dat 
pater R A H N , slechts de aan
genomen vader van dit uit-

f muntend werk was, en dat 
men hetzelve in een oud 
handschrift vond, hetwelk 
een Napelsche vorst in zijne 
bibliotheek bewaarde. Maar 
welke waarborgen geeft men 
van een zoo zonderling ver
haal? Gezegden zonder grond, 
die bij de gemakkelijkheid, 
welke er zoude bestaan om 
de waarheid der •daadzaak 
te bewijzen, gelogenstraft 
worden. . . . In 1782 heeft 
DKHLLE een Fransch dicht-
stuk over de tuinen in het 
licht gegeven , bij welke ge
legenheid hij dat van pater RA-
PW zeer hekelt. Maar in het 
volgende jaar zag men'eene Be-
redeneerde vergelijking ius-
schen de beide diehtslukken, 
em,.verschijnen. Men doet 
m hetzelve zien, dat het 
plan van pater RAFINJ of
schoon eenvoudig, echter 
groot is; de gang van het
zelve JS ongedwongen, of
schoon men zich dikwijls 
ophoudt om bloemen te ver

zamelen ; gelukkig gebrek! 
De stijl is sierlijk, de bij
zonderheden vol kiesch- en 
gevoeligheid ; eindelijk de 
bijverdichtsels zeer gelukkig, 
ofschoon een weinig te me
nigvuldig. Het dichtstuk van 
den abt DEULLE , heeft gee-
nerlei plan: alles is'in het
zelve ongeregeld en in ver
warring ; men wordt in het
zelve met koele en zinspreuki-
ge voorschriften overstroomd, 
hetwelk niets vervrolijkt; het 
hart blijft treurig koel bij 
hetzelve, er heerscht geen 
zamenhang in.hetzelve, men 
treft er slechts twee wel aan-
gebragte bij verdichtsels in 
aan , welke den dichter toe-
behooren j en bij dat alles 
ziet men , als men pater RA-

. PIN het eerst leest, dat DE-
MILE zich, de gelukkigste 
wendingen, en de meest 
dichterlijke uitdrukkingen van 
zijnen mededinger heeft ei
gen gemaakt, dat hij de 
schoonste stukken , terwijl hij 
dezelve door de woede om 
eene kostelijke brabbeltaal en 
een ongedwongen slechts hem 
eigen stijl te vormen, ver
minkt, heeft nagevolgd." 
Deze critiek wordt gesloten 
dóór eene berijmde zamen-
spraak , getiteld de Kool en 
de raap, waarin men zeer 
gelukkige verzen, en vrolij
ke , geestige en natuurlijke 
bijzonderheden aantreft. Men 
stelt niet minder belang in 
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dé gewijde Herdersdichten 
van pater RAPIN , dan in; 
zijn dichtstufc. Indien het 
laatste de Landgedichten van 
FIRGILIVS waardig is, ver-, 
dienen de eerstgenoemden; 
eenen voornamen rang naast; 
de herderszangen van den 
Latijnschen dichter. Ofschoon 
pater "RAPIN een goed dich
ter was, was hij niet zeer 
met de dichtkunst ipgeno-

-men, Du PERRIER en SAN-' 
lEOïl. maakten eens eene wed
dingschap wie de beste La-
tijnsche verzen zoude ver
vaardigen , en daar MÉNAGE. 
hun' regter niet wilde zijn , 
kwamen zij overeen, zich 
aan pater RAPIN te houden. 
Zij troffen hem aan, terwijl 
hij uit de kerk kwam. Na
dat deze Jesuit hen nadruk-
kehjk over hunne ijdelheid" 
berispt had, zeide hij hun, 
dat hunne verzen niets waar
dig waren , keerde naar de 
kerk- terug, welke hij zoo 
even verlaten had, en wierp 
het hem in bewaring gege
ven geld in de arm-bus. 
Men heeft nog van pater RA-
WN Verschillende werken, 
Jmsterdam, 1709, 3 dl.» in 
ï2.mo j j e n treft in dezelve aan: 
1.° Réflexions (Overwegin-
gen) over de welsprekendheid, 
over de dichtkunde, de ge
schiedenis en wijsbegeerte. —' 
2.° Comparaisons etc. (Ver-
getij kingen van VlRGluus 

' .'. • M 

en HOMERUS, van DEMO S-
mENES en CICERO , van, 
PLATO en JRISTOTELÈS , 
van TffVCJDiDES én TITOS 
Lirivs); deze, en de voor-,; 
laatste worden minder ge
zocht dan de eerste; <—3.°, 
Verscheidene godsdienstige, 
werken, onder anderen de 
Volmaaktheid des christen-
doms , het Gewigtdes heils'i 
bel Zeven der uitverkore
nen , en%. Mep ontwaartin 
zijne werken, oordeelkundi
ge overwegingen , gezonde 
oordeelvellingen, , denkbeel
den en inzigten: aan den stijl 
ontbreekt, noch sierlijk— 
noch juistheid, maar men 
zou in denzelven meer ver
scheidenheid , meer zaphu 
heid, en meer bevalligheid 
wenschen. Deze hoedanig
heden mist men vooral in 
de Vergelijkingen der oude 
schrijvers. Pater RAPIN gaf 
beurtelings letterkundige en 
godsdienstige werken in het 
licht j deze afwisseling deed 
den abt DE IA CHAMBRE zeg
gen, dat de%e Jesuit God 
en' de wereld bij het half 
jaar diende. De beste uit
gave zijner Latijnsche dicht
werken is die van CRAMOIST , 
in 3 dl.» in 12 . m o , 1681. 
Men treft er herdersdichten, 
de vier boeken over de Tui" 
nen en de gemengde dicht-
siukken in aan. De Tuinen, 
zijn door GAZON DOÜRXIGNJS 

I 5 ' ..;'•'•• . * 
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in hètIVansch véftaald, Pa>-
rg$ , 1762 j maar deze lang. 
wijKgé êfi zèêr ontrouwe Ver
taling is mét onbetamelijke 
uitdrukkingen als ddorzaaid <j 
welke in defi I*atijnScfiên 
dichter niet gevonden Wot̂  
dé» 5 steeds getrouw aan d,è 
wélvöëgelijkhedèn van zijnért 
staat» hezoiig hij èööit de 

'liêijd-B éfl haf e vervoeringen, 
zö'ö al§ <3'é Vertaling zulks 
zou künnêii döèn vermoeden» 
Méö heeft eene betere ver
taling met den tekst naast 
dezelve geleverd, Parijs f 
1782 , ïil 8.vo dezelve tóti 
intttèschen teel naatiWkétiri* 
ger en ¥6el Vollediger zijn 
gëWeést, indien dé vertalers 
dè schoone uitgave van het 
©Wfepröflfrelijke door pater 
BRÖHER met bijvoegingen, 
töeliehtêrtde aantèékeniftgen 
iti het lïöht gégeveft en de 
verhëttd'eltng van prater RA* 
MN i Dè disëïplim hörtW-
*ÏS cïilMröè,. Parijs , 1780, 
èfldër 'dé öogèn had gebade 

RAPH^faoiSAs (PAUÜÜS 
'ÜS)\ eên geschiedschrijver, 
ia 1661 te 'Castrês in ëeöê 
•ótldê üit Sai>mijë oorspron
kelijke fömtliè gebofén , 'werd 
tot advoóaat bevdrdérd. Daar 
zijne belijdenis tan het cal* 
tïnisraus een hinderpaal Voor 
zijwe bevörderiüg iü de ttia* . 
gtetratuur was, besloot hij 
dé loopbaail der Wapen* tè 
volgen, maar zijne familie 

wilde hierin Aiet- töéstem-
rfièn. De - intrekking Va'n hét 
edict van IVantëé, in 1685 j 
én dè dódd van zijnen va
der , welke twee maanden 
te Voren plaats had, dèdëh 
hein . besluiten ïiaar E<ng&-
land over té steken y alwaar 
hij in 1686 aahkwaöi. Kort 
daarna , begaf hij %iöh naaf 
Hblldttd, 'én verbond zich-
itt ëenè compagnie lïahschè 
kadeüèa, wèlkè té t/trêöht 
lag. Hij volgde dëtt prins 
Van Oranje, later 'Wfrïi'Étt 
I I I , itt 1688 xiaar -È'iigë-' 
land; eü ia hel volgende 
jaar gaf mylbid KINGSTÓN 
hèfti het kolbnèls'rvaandel vart 
zijn 'regiment, Waarmede hij 
zich Waar lerlaüdbe^!. Hij 
werd Vervolgens lüitéttant, 

; later kapitein, bij hetzelfde 
! regiment, . én bevond zich 
! bij verscheidene belegeringen 

en gevétihtén, waarin hij 
gèerl Werkeloos aanschouwer 
Was. RA^IN stond, in 169Ö 
zijhè èómpègniè aan ëèh' 
zij tier broeders èf, öift 
gouverneur Van mylord Poat-
IAKD tö Wórden. Hij Volg
de déaeri jongen heer, 
üa&r Bvllmd, Frankrijk, 
DuUschlmê, Italië èn el
ders. Toert hij dé opvoeding 
vftö dön hertog Van Portland 
had ten einde gebrègt, be
gaf hij zich haar ' s Graven-
httgi!, alWAar hij zich geheel 
ëfl èl èan dé btjöefetiing dêr 
vestingbouwkunde en der ge-
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scliiedenis toewijdde. Hij 
ging, in 1707;, met "zijne fa
milie naar >W~e%el, Toen was 
het da't hij aan zijne Gëschie-
denisw&n JSngela'nd werkte. 
Heit werkt, hetwelk hij onder; 
dezen titel in >het licht gaf 
vond veel bijval, en verdient 
zulks in véle opzigten; maar 
be't«elve 5is «iet valsche of 
uit de klucht gëgrepene bij
zonderheden opgevuld. Men. 
zieï daarènboVen klaarblgke» 
lijk > dat het gedeeltelij k , 
het verdriet j, de *erbitterrag 
en de haat is , welke hem 
de »pen 'deed opvattten. Al 
wal, op welke wijze pok, 
tot de: Cat'holijke Godsdienst 
betrekking heeft, ïs «vet alle 
ilèüfetv beklad, waarmede 
de dweepzucht -der ïseetè 
gewoon is , de oü<Je moeder 
der Christenen afteschildeJ' 
ren. Bij deze gebreken , de 
vruchten der vooringenomen
heid «f des hartstogts, ptfScrde 
hjy nog anderen. Hij heeft 
een aantal daadzaken voor* 
gesteld «onder dezelve J e 
bewaarheden» Zijn stijl is 
ongedwongen >, vrij zuiveren 
soms .schiUereBd. Zijn* ver* 
haaltrawt is levendig: zijne 
schilderingen bezitten kolo* 
riet en kracht, maar zij zijn 
weinig overwogen. J)ëze ge
schiedschrijver, overleed "in 
1725 ie Wezel. V^eWer* 
ken zijn: 1.° Mistmre efc. 
{Geschiedenis van Enge' 
Umd)!, 'sGravenimge 1724 

en 1726 k 9 &kü in:***<> «fa in 
1728 te Trèvmic; 'mede in 
10 dl.« in 4, t 0 herdrukt; 
men voegde bij deze uitga ve 
UittnéMels vanRijrMEfc. Men 
verëenigl er igewoonlij'k eene 
voortzetting in 3 dhn iö •4."to 

bij , &oor D&VID DiTRAND, 
en >de aanmerkingen van 
TINDAL in 2 dl.n Be beste 
en volledigste uitgave is dïe 
van liEFSVRB iDE Sï. MARÖ 
'« Gréoenhage , ( Parijs , 
1749, eh 'volgende jaren,, 
16 él»n in 4 . t 0 ; Er bestaat 
eene F'^fkdyte uitgave der-
zelve dóór FALAÏSEAÜ > 3 
dl.'»'' in 4kt<> of 19 dl.« ito 
l&mo i$Gnai>enkagt}, 1730; 
2»° Eene goede Vérhti.nde^ 
ling óver de Wighs en dë 

: Forys, in 1717 te 'S Gvü*-
veHhkge'm 8;v° gedrukt. RA* 
PIN-THOTRAS was een ach
terkleinzoon van - PHIHBËRT 
RAPIM , hofmeester van den 
prins 'Van {Jöndé, die naar 
het parlement van Toulöuse 
gezonden:, '•otn er tan wege 
den koning in 1658 hetvre»-
desVerdrag te brengen , al* 
daar o|> bevel van dit hof 
gevangen genomen werd, welk 
hof in 3 dagen zijn proces 
opmaakte, en hem, ondanks 
de algèmeenekwijtschelding, 
welke de koning hem ver* 
]eend had, als een der voor
naamste bewerkers van de 
zamenzwerirïg van Toulöuse, 
den 13 April deszelfcren jaars 
liet onthoofden, 
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RAI>INE (CLADDIUS) , een 
celestijnermonnik, in het 
diocees van Auxerre gebo
ren , en kloosterling te Pa~ 
ryV, „Werd naar Italië^ge
zonden , om eenige kloosters 
zijner orde te hervormen. 
De roem , met welken hij zich 
van die taak kweet, deed 
hem door het algemeene ka
pittel verkozen worden, om 
de instellingen zijner orde, 
volgens de bevelschriften der 
voorgaande kapittels te ver
beteren; Zijne voornaamste 
werken zijn',i l.o Destudiis 
fhilosophiw; — 2.° De stu» 
diis monachorum. Pater 
MABIIXON maakte er in zij
ne Verhandeling over' de 
kloosters ludi'ên gebruik van. 
Deze godvruchtige en geleer
de religieus, overleed in 1493. 

* RAPP (JOANNSS) , gene
raak der ruiterij en pair van 
Frankrijk:> den 26 april 
1772 te Colmar geboren, 
begaf zich den l.ste jj/[ej ïygs 
in dienst, en verwierf wel
dra door zijne dapperheid 
den rang van adjudant van 
den generaal DESAIX, met 
wien hij de veldtogten van 
Duitsctdqnd en Egypte 
maakte. Jfa den dood van i 
dien veldheer te Marengo, 1 
verbond BONAPARTE hem aan ( 
zijnen persoon in dezelfde i 
hoedanigheid, en vertrouwde 1 
hem in 1802 de netelige f 
zending toe, om den Zwit- U i 

sers de tusschenkomst van̂  
Frankrijk in hunne burger-
onlusten bekend te maken. 
RAPP bragt dit bevel met 
veel beleid ten uitvoer', enu 
ontving zelfs bij deze gele
genheid • de dankbetuigingen > 
van den senaat van Bern. 
Bij het hervatten der vijan-. 
delijkheden tegen Oostenrijk 
vergezelde hij BONAPARTE 
naar Duitschlandf, en onder
scheidde zich in den veld-- , 
slag bij Justerlitz. Hij nam 
den vorst REPNIN eigenhan- >• 
dig gevangen, en werd bij 
deze gelegenheid tot den 
rang van divisie-generaal be
vorderd.- Hij onderscheidde 
zich niet minder in de veld
togten van 1806, 1807, 
1809 en 1812, en voorna- '. 
melijk in den slag van {?o-
lymin , alwaar hem de lin
ker arm verbrijzeld werd; 
hij ontving het gouvernement 
van T/iorn, om zich te her
stellen. RAPP onderscheidde 
zich verder in den slag der 
Moscoxuu en in het gevecht 
van Malojaroslawitz, waard
in hij vermeld werd als ' 
bewijzen van eene zeldza
me onverschrokkenheid en 
van eenen beproefden moed 
aan den dag te hebben ge
legd; JJa de rampspoeden van 
dezen veldtogt, wierp hij zich 
in Dantzig, welks bestuur 
hem den 2 Jünij 1807 op
gedragen was; hij werd er 
weldra door de Russen-in-
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gesloten, en ontwikkelde ge
durende het tijdsverloop van 
2 jaren alle hulpmiddelen der 
genie en des moeds; einde-

•'•'Ük» bÜ gebrek aan levens
middelen , en na door ziekten 
twee derden van het garnizoen 
verloren te 'hebben , genood
zaakt te kapituleren , werd hij 
als krijgsgevangene naar Kiow 
in Rusland vervoerd. Het 
Verhaal van het beleg van 
jDanl&ig, , is in 1820, in 
8.vo:in het licht gegeven. 
Zoodra de generaal RAPP de 
vervallen verklaring van BO
NAPARTE vernam , . zond .hij 
zijne aankleving (adhesie) aan 
de acten van den senaat 
en bij zijne terugkomstin 
Frankrijk, werd hij door den 
koning mét onderscheiding 
onthaald. LODKWIJK XVIII, 
vertrou wde'hem zelfs in Maart 
1818 het bevel toe over het 
eerste leger-corps, bestemd 
om den van het eiland Elba 
ontsnapten NAPOLÉON in des-
zelfs togt te stuiten. De 
generaal RAPP hing het nieuwe 
bestuur aan, en werd zeer 
wel ontvangen door zijnen 
^oormaligen chef', die hem -
tot lid van de kamers der 
pairs benoemde *, en kort 
daarna het hoofdbevel des 
Bijnlegers gaf. Na eenige 
gevechten tegen eenen veel 
sterker vijand gevoerd te heb
ben j, trok hij onder het ge
schut van Straatsburg terug, 
en, na de bezetting der hoofd- j 

slad door de troepen" der ver-
eenigde mogendheden , zond 
hij op nieuw zijne onder
werping aan den koning, die 
hem zijnen post tot in de1 

maand September daaropvol
gende liet behouden, op welk 
tijdstip het 'leger ontbonden' » 
werd. Hij begaf zich toen 
naap \drgau, alwaar hij het 
kasteel Wildenstein aan
kocht. Intusschen kwam hij' 
in 1817 te Parijs terug,-werd 
op de lijst van beschikbaar
stelling geplaatst, en verkreeg 
kort daarna het pairschap. Hij 
is den 2 November 1821 op 
zijn landgoed Rheinweiller, • 
in het groot-hertogdom Ba» 
den, overleden. Hij werd-voor 
een der rijkste hoofd-officie
ren van Frankrijk gehouden, 
en bezat Bene schoone ver
zameling kostbare schilder-» 
stukken, beelden, vazen en 
gravuren, welke na zijnen 
dood verkocht zijn, en waar
van de catalogus in 1822 ge
drukt is. Men heeft onder 
zijnen naam Memoriën in het 
licht gegeven waaraan hij , 
volgens het Woordenboek der 
ongenoemden, van M. A. A. 
BARBIER (N.° 13647), geen 
regtslreeks deel heeft gehad. 
Zij schijnen door BDIOS, vol
gens aanleekeningen van den 
generaal BELUARD en andere > 
vrienden van den generaal 
RAPP, zamengesteld te zijn. 

RASARIO (JOANNES«BAP-

file:///drgau
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ÏI§TA) ,, een geneesheer in' 
15-1,7 te JTaldugm in het 
Nevacesche gebaren, gaf; ge-
dqrende %% jaren met, r^enj, 
te: Fenetïè onderwijs in, d^ 
redekundef en de Grielwhe. 
taal. Hg. was.- )id; der; aka"r* 
«Jeou© deglijffidaii, te Pa~ 
du»,, en overleed in li57§, 
te Pttyip, aan eene kwaad-, 
aardige kpprts,, IQ, den. ou
derdom van= 61 jaren. Of-
sqboon hij, zijn geheele Iffsen; 
ongehuwd ble]ef, werd hij 
nopit vérdacht., van degoede. 

• zeden; beleedigd te hebben., 
Tan natHur edeitneedig, wer-.. 
defl) de z,ieken; kosteloos, dpor 
hem behandeld!, terwijl hij 
de,behpeftigen daarbij vofidde> 
eren, alsof hij hun vader was. 
Bjen heeft T.an hem J?erta,~> 
lingen. in het Latijn van P4-
CHXMEKÜS, AMMONIPS e n Ï E -
ïfOCRATÉSj Commentariën van 
GUÏ-ENÜS, op eenige boeken, 
van H.IPJFOCRATES, Saragossa,, 
1567',; in 4.*°; —-. herdrukt 
te £eydpn,. 173.5, in 4.*° 

BASCBT* •*-'• Zie JTARCHI, 

RASIS;, RAZI, of RHASESS 
(MOHAMMED- ABOU- BEKJRIBN-
$A#A0iA),'i..een beroemde Ara
bische- arts bekend onder den 
naa,"i}; van \4lmansor of de 
Gfoote. Hij was, de GA&ENDS 
der Arabieren ; werkte met 
standvastigheid en oordeelde 
met behoedzaamheid. Hij 
Hield nooit op te lezen'of 

te schrijven^ tot dat hij in 
; eenen gevorderden ouderdom, 

blind; werd» HÜ' werd; kort 
. daarna: in het jaar 935 vejc* 

moord., Zijne J^erhandeHfif, 
gen overvde< ziektezk dfif, 
kindetrefa worden nog op, 
prijs, gesteld., RASIS; is de eer
ste, die over de, kinderpok,-» 
ken, heeft geschreven» welke,-
ziiekle wëljigt niet veehouder 
is dan hij. Het is zeker, dat, 
de Rpmeinen! dezelve, niet, 
kenden, en, dat er, geen La*; 
tijnsehe naam bestaat,, om, 
dezelve, aan, te duiden., R,Q« 
BERT IjlnENNE gaf in 154846; 
verhandeling van; dien/ ge
neesheer over "deze nppdloi*. 
tige: ziek<te in het iiqht», Mens 

; heeft er: later te Zowrfeweene 
uitgave: in het Arabisch e»< 
in het Latijn Tan geleverd-, 

; 1767, in 8.TQ Zijn overige 
werken worden bij die va#; 
XRAiDIirENDS:.gev,Qnden, 15,48» 
in fol., Hij ontleende zijnen 
naam van RHASES of ARASI,. 
«naar het dpor zijneakademier 
beroemde jRayjii Fersië; hij 
werd ajdaar in het jaar 860 
geboren. Na zjch door ve.ry 
scheidene genezingen onder
scheiden, te hebben, verkreeg 
hij het opzigt over verschil
lende ziekenhuizen , en den 
post van lijfarts van den kar 
lief MoKTADER-BlIiLAfl., ^ 

I * RASK (RASMCS*CHRISM-

AANI, hopgleeraar, in de ge-
1 sohiedenis.en-letterkunde, én 
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pnder-hibliftthe&ans <ferV!nir 
versiteit van, Kopenhagen,, 
alwaar hij in November 1832 
overleden is, werd in 1787, 

, te Brendeküde, op het eiland 
c Jfi/en geboren, Na in de 

hoofdstad yan. Denemarken 
v gestudeerd te, hebhei?„ hield 
•' hij zich eenjgen tijd in #ql-> 

larid op,, en, deed vervolgens 
wetenschappelijke reizen door 
Ziyeden , IJsland en Jfius* 
land' Be genie der talen,, 
Welke hij iri eê ne groote mate 
meester was, gaf hem eene 
grppte gpma,kkelijkhei4» om 
de oudste bronnen der ge-, 
sehiedenis van het noordelijk, 
Europa, te.onderzpeken. RAS?; 
heeft in. het licht, gegeven;, 

,.1,0 Jnle\ding tot de, fcennis, 
der, IJslapdsche en* oude 
Woordsche talen, met, na* 
sparingen opèr den oor; 
Sprong dier zelfde talen, 
Koppenhagen,. 1811; dit 
door de Deensche maatschap
pij van wetenschappen be* 
kroonde werk,* is in hét 
J&wpedsch: vertaald ,1,817 , in 
8,vq __ 2.o Aanhangsel tot 
hetzelfde werk, Kqppenha* 
gen y 1818, BASK is ook de 
uitgever geweest van, het IJs* 
lana]sch Woordenboek VW 
BJÖRN M^DORSMSf» i,n 

1814, te JR~oppen/iagen, ge
deukt. In 1819, ondernam 
hij eene reis na^r Musland 
en Perzië•,, hield ziph eeni-
gen tijd op te Tauris, Te-
keran, Persepolis, Shirasy 

en begaf zich in 1820, naat 
Bombaki, in Indi'è ; hijypi;-. 
tpefde pok, tM in 1822 te 
(Jeylon, van waar hij in 182,3,* 
naar j^oppmhagen. terug
keerde. RA.SK kocht pp deze. 
rpis voor- de universiteit van? 
Jfoppenhagen, hondend)dern 
tien, gedeeltelijk zeer pude, 
Oostprsphe handsphriftep aan.. 
Onder deze handschriften, wa^ 
ren er drie po dertig, -wejk 
ke pyer de Perzische leUer-
lunde en voornamelijk o,ver; 
het Zehdr-4vesta handelden, 
en waarvan, e? verscheiden aaft 
de nasporingeo van, den, ge
leerden ANQUBTII.-DDPEB^OM;,, 
waren ontsnapt. Negent,ienj 
{Jerzeive, waren, ifl dg t,aal van 
Zend:,' de p.verigeft in het 
Pehlew,isch. gesphre v<ert; vier, 
CA twinjig deze.r handschrif
ten behpprden tpt een, ge* 
deelte der oudp Perzische let* 
terkunde, die nog bijna on
bekend is. RASK kwam? in 
de maand Mei 1823 vanzjj-
ne Oostersche reis terugv Ge
durende zijne reis. gaf hij in 
het licht: 1.» ^fngel-jSak-
sische spraakkunst, met een 
leesboek in die taal 1t $iok,-
hfilm» 1817» jn 4,t<> -r-, 2,° 
JSdda Saimundar hins fro* 
da, colleotip aarrninum ver. 
terum scaldorwfn samiundi-
ana dicta, Slokholm ,,1818, 
in 4, t0 De hoogleeraar A F -
z^nrjs was de uitgever van 
dit werk, —f 3.° Sn&rrq* 
Edda cesami' skaZM,, ena,s 
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de eerste volledige uitgave 
van den ÏJslandschén tekst 
van SNORRO SrCRLESON, (zie 
SNOHRO*. — 4.° Specimina' 
lilteraturce Islandicce veler 
ris et hodiernce, Stokholm , 

.1819, ' in 8.vó; — 5.°Jan-
teeheningen (in het Hoog-
duitsch), op de talen en let
terkunde van Noorwegen, 
IJsland, Zweden en Fin
land, in het 16,de deel der 
letterkundige jaarboeken van 
Vfeenen. RASK; schreef dit 
werk te St. Petersburg. — 
6.° Verhandeling over de 
echtheid enoudheid der Zen-
dische taal. Deze verhande-" 
ling , bij wijze van eenen 
brief aan MODNT STEWART 
ELFHINSTONE aangeboden , is 
in het derde deel der Ge
denkschriften van de maat
schappij van Bombay ge
drukt. Dezelve is in het 
Hoogduitseh vertaald en te 
Berlijn , in 1806 in het licht 
gegeven.— 7.° f er hande
ling (in het Engelsch), over 
de beste wijze, om de klan
ken der Indische talen, in' 
Europesche lètterleekens uit 
te drukken (in de letter
en landbouwkundige memo-
ri'èn van het eiland Colom
bo), (Ceylon) gedrukt. Se
dert zijne terugkomst heeft 
RASK in het licht gegeven : 
— 8.° Spdansche spraak
kunst , Koppenhagen, 1824, 
in 8.vo _ 9,o" Taaimeester 
der Friezen,''Koppenhagen, 

1825, in 8.vo Hij was lid 
van verscheiden geleerde ge
nootschappen van Europa en 
Jtzi'è, 

* RASORI (JOANNES) , een 
beroemde Italiaansche genees
heer, in 1767 te Parma ge-
boren , was de zoon van eenen 
artsenijbereider, die hem eene 
fatsoenlijke opvoedinggaf. Hij 
beoefende de geneeskunde 
voor rekening . van den her
tog van Parma , die van zijne 
vroeg ontwikkelde talenten 
had hooren spreken, eerst 
in Toskanen, vervolgens in 
Schotland en eindelijk in 
het begin der Fransche om
wenteling te Parijs ,en kwam 
in zijn vaderland terug, 
met 'de grondbeginselen eener 
.volslagene vrijheid doordron
gen, welke hij wenschte 
te bevorderen. Ook had hij 
in Engelandl, de genees

kundige leer van BROWÏ om
helsd ; hij kwam op het 
denkbeeld , om diegene, wel
ke men in de' Italiaansche 
scholen onderwees, omver 
te werpen , en hij gaf eene 
Italiaansche vertaling in het 
licht , der werken van den 
Engelschen arts t met aan-
lee/ceningen en eene verkla
rende voorrede. RASORI, 

'tot hpogleeraar der ziekte-
kunde {pathologie), te Pa-
via benoemd, onderwees er 
zijne leer. Zijne vertaling 
en zijne lessen maakten veel 
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gerucht in de scholen; de 
hoogleeraar VACCA-BBRMNG-
HJERI van Pisa gaf oor
deelkundige aanmerkingenio 
het licht, door welke hij de 
leer van BROWN wederlegde. 
RASORI , die beloofd had, 
er op te zullen antwoorden, 
zag zich genoodzaakt, we
gen? de ergernis, die zijne 
lessen" ie Pavia Ie Weeg 
bragten ,. zijnen Jeerstoel te-
verlaten. Bij den inval der 
Franschen in Italië, in 1796, 
begaf "hij zich naar Milane, 
en gaf er een staatkundig 
dagblad in het licht, geti* 
teld : VAmico delict liberta 
e dell uguagliama. 'Hij 
spaarde in hetzelve noch de 
hoogleeraars van Pavia, 'zij
ne voormalige ambtgenooten*, 
noch in het algemeen al de
gene, die zijne geneeskun-

, dige en republikeinsobe ge
voelens niet deelden. Ver
volgens tot algemeen secre
taris van 'het ministerie van 
binnenlandsche zaken der Cis-
alpische republiek benoemd, 
zag hij zich in 1797 genood- • 
zaakt zijnen post neder te-
leggen. Hij keerde alstoen 
naar Pavia terug, om er 
"de inwendige geneeskundige 
behandeling van bedlegerige 
zieken (Clinique interne —) 
en de praktische geneeskunde 
te onderwijzen ; maar de he
vige aanvallen, welke.hij te
gen dè oude en nieuwere | 
; XX. DEEE. :,. . N 

artsen rigttè, bragten ontel
bare klagten 'te weeg, en 
door een gezantschap studen
ten , werd het ontslag des 
hoogleeraars", aan: het Cisal-
pisch directorium, gevraagd , 
dat hetzelve toestond. RA-T 
SÓRI kwam te Milane lerng, 
en ontwikkelde een nieuw 
geneeskundig stelsel, het
welk een aantal proselieten 
onder de jonge lieden vond. 
Zelfs drie der meest beroem
de hoogleeraren verklaarden 
zich zijne voorstanders. Toen 
het Austrorussische leger, in 
1799 het Milanesche her
overde , begaf RASORI zich 
naar Genua, alwaar MASSJÈ-
NA het bevel voerde. Deze 
stad door de: Zweet-'koorts 
(typhus) aangetast zijnde', 
wijdde hij zijne zorg aan de 
Fransche soldaten en aan de 
inwoners, met eenen ijver 
en een e, werkzaamheid toe, 
die allen lof verdienden. La
ter gaf hij de geschiedenis 
dezer ziekte in het licht. 
Na,den slag van Marengo, , 
kwam hij te Milane terug, 
verkreeg den post vmproto- > 
medico (eersten of opperge-
neesheer- aïc/iialer) des be-
stuurs, dien van hoofd-arts 
des militairen hospitaals, en 
van hoogleeraar der cliniek 
aan. het groote ziekenhuis van 
Sanïa'Corona; maar in 1812 
werd RASORÏ, op eene aan-
klagt der gevaren van des-
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zelfs geneeskundig stelsel, 
aan het publiek en aan de 
overheid gedaan door doc
tor OZANAM, in een los stuk* 
je i getiteld: Cenni sulla 
tèoria e pratica del contro? 
stimolo, door het ministerie 
van binnenlandsche zaken 
•van het koningrijk Italië van 
al zijne posten ontzet. Tegen 
het einde 'van 1814, werd 
hij , als oen der leden van 
<le zamenzwering, Carbö-
nari genaamd, in hechtenis 
genomen , en in' de citadel 
'yan Mantua opgesloten. Eerst 
na verloop van twee jaren 
kreeg hij zijne vrijheid we
der. Hij vatte alstoen* de 
uitoefening van zijn beroep 
weder op, en overleed in 
1824. De leer vjin RASORÏ, 
is- ontwikkeld in een dag
blad, getiteld: Geneeskun
digejaarboeken; dezelve ont
ving in Italië den naam van 
•leer van Contro - stimolo, 
•Volgens RASORI hangen het 
grootste getal der ziekten,, 
welke het menschehjk ge
slacht teisteren, van eene 
prikkelende t en een klein ge
tal van eene verzwakkende 
oorzaak af. Deze oorzaken, 
Welke eenen staat voortbren
gen , verzwakkende lig* 
chaatnsgesteldheid {dialkese, 
sthénique of asthèniquè) ge
naamd, kunnen verschillende 
graden van werkzaamheid 
hebben. Om dezelve tegeö-
tegaan, moet men in de 

eerste plaats conlra^siimu-
lanten ' (de prikkeling ver-
doovende middelen), en in 
het tweede geval stinïulan-
ten (prikkelende middelen) 
aanwenden. De Materia-
medica wordt dus, -volgens 
dit stelsel, in twee klassen, 
verdeeld. De Jeer van doc
tor BROÜSSAIS heeft vele 
overeenkomst met die van 
RASORI. Men kent tan hem 
de navolgende werken * 1.° 
JLettera al dottore Rubini 
etc, Pavia 1793, ia 8.vo 
— 2.o Prolu&ione lettaassu* 
toendo la scuola di patoio-
gia, Milane, in 8.vo — 
3.o Rapporto sullo stato 
deWuniversita di Pavia, in 
4,to _*. 4#o Compendio della 
nuova dottrina. medica di 
BROWN , trad dalVinglese, 
1795 — 1805, 2 dl.» in 
Ŝ.vo _ 5 | 0 dnalisidelpre* 

teso genio d'Ippocrate, Mi
lane, 1799, in 8.vo — 6,° 
Zoonomia, ovyero leggi 
della vita organicü diprof. 
QAEWWG, uit hetEngelsch 
vertaald , met aanteekenin-
gen, ibid. 1803, 6 dl.*, 
8.vo ~ 7.o Storia della 

febre petecchiale di Genova, 
ibid , 1803 , in 8.v°, dik werf 
herdrukt en door doctor FoN-
XANEUES in het Fransch ver-! 
taald* Parijs, 1822, in 8.vo 
met danteekeningen, RASOBÏ 
heeft uit het Hoogduitsch in 
het Jtaliaansch vertaald, eenen 

II roman van mevrouw PUXKR 
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getiteld AGAT0CI.ES , Milane, 
4.dl>inl2.Jao; Brieven over 
hel Kluohtspel van ENGEL i 

Milane 1818 — 1819 2 dl." 
in 8.TO, en eenige Gedich-
ieti van SCHILLER , WIELAND 
enz., Milane 1822, in ; 8.v° 

•'* KASPB (RÜDOLF ERICH) , 
een geleerde Duitsehe oud
heidkundige, te Hanover, 
in 1737 geboren, volbragt 
zijne studiën te Götlingen 
en te Zeipzig, en verkreeg 
den leerstoel voor de oud
heidkunde te Cassel. Hij 
werd vervolgens inspecteur 
van het kabinet van oudhe
den en gedenkpenningen en 
raadsheer. Men rigtte vóór 
hern te Cassel eenen twee
den hibliolhekaris-post op, 
en hij werd door den land-" 
graaf van JTessen^Casselbe-
last, om op kosten van het 
gouvernement, in Italië na-
sporingen te gaan dóen be* l 
trekkelijk de geschiedenis en 
de oudheden. Eene över-
drevene verspilzuchf deed 
hem de te zijner beschikking 
gestelde fondsen, weldra 
doorbrengen, en een gedeel
te der rijkdommen van het 
aan zijne zorg toevertrouwde 
kabinet vervreemden; hij 
"Was genoodzaakt de vlugt 
naar Engeland te nemen* 
alwaar hij lessen in de god
geleerdheid en geschiedenis 
gaf, en verscheiden flpog-

duitsche werken in het •'••'En
gelsen, vertaalde, Zijn pri
vaat leven bragt hem in 
minachting: Zijn naam werd 
zelfs van de lijst geschrapt 
der leden van de koninklijke 
maatschappij van Londen, 
RASPE begaf zich naar Ier
land, en overleed te Mu-
cross , in 1794 , zijne voor
naamste werken zijn: tto£a-
tijnsche en Fransche wijs-
gèerige werken > van wij
len den heer ZsisifiTZ, 
vplgens aijnè handschrif
ten , die in de koninklijke 
Bibliotheek van ffanover 
bewaard worden, Jtmster* 
dam en Zeipzig, 1765, in 
4,to _ * 2.0 Verhandeling 
om té dienen tot de oudste 
geschiedenis van Messen-
üassel, 1774 in 8.vo —. 
3.o Beize door Engeland 
Met betrekking tot defabrij^ 
ken, de kunsten, de nijver
heid ,ena, Berlijn 1785. 
•—* 4.° dn account of some 
german volóanos and their 
productions, Zonden 1776* 
- - 5.° Crièische proeve over 
de schilderstukken met olie-
verw (in het Engelsch), 
Zonden, 1781» in èJo— 
6.° A' descripiive catalogue 
of"a general collêction of 
ancient and modern engra* 
ved gems oanteos as- well 
as .intaglios etc , Zonden , 
1791 , 2 dl.n, in 4,to met 
57 platen. Dit werk is 

n 2 " • ' ; ' 
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zeldzaam en wordt zéér ge-
~" zocht. RASPE heeft daaren-

bpvenl.verscheiden vertalin
gen in het Engelsch van Hoog-
duilsche werken nagelaten, 

RASFONI (dona FfiiicrA), 
eene Italiaansche dame, be
roemd door, hare kunde, uit 
eene aanzienlijke familie ge
sproten , werd te Ravenna 
in 4523 geboren. Zij leerde 
dé Latijnsche taal, beoefen
de de wijsbegeerte van PLATO 
en die van ARISTOTELES , de 
H, Schrift, de Kerkvaders, 
en verdedigde Latijnsche ihe-
sis met de geleerdste man
nen 'van haar tijdvak. Met . 
eene zeldzame schoonheid 
begaafd, en met de goederen 
der fortuin overladen, wilde 
zij echter nooit in den echt 
treden j -en weigerde de voor» 

'";• déëligste partijen. FELICIA 
was buitengemeen vroom, 
en, daar zij alle aanlokselen 
der grootheid wilde orit-
vlugten,; nam zij de wijk in 
hét kloosterf der benedictij
ner zusters'van den heiligen 
ANDREAS.- Zij legde er hare 
gelofte af, leidde een voor
beeldig leven j en overleed 

/ in 1579, en heeft nagela
ten : •••li'P J)etla cogniaione 
enz , Èologna 1670, — 2.° 
'Dialogo dell eccellema enz. 
JBologna -,1672. 

* RAST BEMACPAS (JOAN-
«ES LODEWIJK), een fabrij-

ftant en akkerbouwkondige, 
in 1731 , te la Foulte, in 
het Fr. Jrdhche dept.} u j t 
eene oude en eerbiedwaar
dige familie, die verschei
den beroemde mannen heeft-
voortgébragt, geboren. Zijn 
vader, een bekwame arts, 
kwam 'zich te Lyon vesti
gen ; JOANNES BAPTISTA AN-
TONIVS RAST, een zijner 
broeders, volgde dezelfde 
loopbaan, en maakte zich 
beroemd in het geneeskundig 
onderwijs en de praktijk. 
JOANNES LODEWIJK RAST, het 
onderwerp van dit artikel, 
wijdde zich aan den han-
delstand toe, en reisde veel 
in zijne jeugd, vooral' in 
Italië, alwaar hij , met ge
vaar ^an zijn leven, eene 
uitbarsting van den Fesü-
vius waarnam. Vijftig jaren 
later legde hij in de porte
feuille der landbouwkundige 
maatschappij van Lyon de 
bijzonderheden neder, welke 
hij over dit 'verschijnsel bij
eenverzameld had. Van na
tuur tot de wetenschappen 
overhellende, gebruikte hij 
zijne vrije opgenblikken 
tot de beoefening der na
tuurlijke historie en land-
bouwkunde» In Lyon ter
uggekeerd , verdeelde hij zij
nen tijd , tusschen den koop
handel en de akkerbouw-
kunde. Gedurende het be
leg dier stad in 1793, had 
hij , ofschoon hij reeds een 
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aanzienlijk gedeelte zijner 
fortuin, tengevolge der om
wenteling had verloren , den 
edelen moed , het hem over
blijvende in de waagschaal 
te stellen, terwijl hij door 
zijne handleekening de bon's 
van het militaire onderhoud 
der Lyonnezën waarborgde, 
welke zich tegen de rege
ringloosheid gewapend had
den, Jja.de overgave* der 
stad, vogelvrij verklaard, 
dwaalde hij van de eene 
schuilplaats naar de andere, 

.'tot op den 9 Thermidör, 
wanneer het hem werd 
toegestaan , rraar zijn vader
land terug te keerén. De 
stem zijner medeburgers ver
hief hem weldra tot den al-
gemeenen raad van zijn de
partement, alsmede tot'den 
handel en fabrijksraad van 
Lyon, onder den naam van 
Kamer van koophandel ge
reorganiseerd. Hij hield zich 
te gelijkertijd met den voort
gang der laridbouwkunde be
zig. In de handvesten der 
landbouwkundige maatschap
pij van Lyon, waarvan hij 
een der beroemdste leden 
Was, heeft hij verscheiden 
belangrijke verhandelingen ge
deponeerd , over de plan
ten , welke hij in zijne tui
nen en boomgaarden aan
kweekte, welke de geleerde 
treemde reizigers nooit na
lieten te bezoeken. In 1820 

ontving hij éerepennirigen, 
welke het bestuur aan de be
kwaamste Frairiscbe landbouw
kundigen toekende,- RAST DE 
MAOPAS is te Lyon den 27 
Mei 1821 overleden. De 
heer GROGNIER , secretaris 
der landbouwkundige maat
schappij dier stad, heefteen 
beknopt F'erslag over zijn 
léven* en zijne werkzaamhe
den in bet licht gegeven, 
welke in de Compte rendu 
dier maatschappij , 1821 , in 
8.v0 is opgenomen, Lyon 
heeft aan den ijver van RAST 
het gesticht te -danken, be
kend onder den naam van 
Condition des Soies , waarin 
men door vernuftige bewer
kingen: er in slaagt om aan 
de -zijden , den behoorlijken 
graad van opdrooging te ge
ven. De, handel was vóór 
deze uitvindingzonder waar
borg tegen de .hebzucht der 
kooplieden in zijden stoffen, 
en de ontrouw eener menigte 
ondergeschikte agenten. RAST 
heeft in '1800 over dit on
derwerp, een los stukje in 
het licht gegeven getiteld: 
Observations etc, \ffaar-
nemingen van RAST MAÜ-
pjs), Lyon, in 4. t0 —• Men 
heeft hem nog eene bijzon
dere wijze te danken, ge
schikt om stoffen haar de. 

"wijze' der Sinezèn te schil
deren en te vergulden; de 
uitvinding van eene soort van 
3 • . . ' • . • . : • » , . : • ' • . " < • ; • > • • • : • 
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schuitje dat noch omslaan , 
.noch omgeslagen worden kan; 
een molen ,'geschikt om drui
ven te verpletteren, welke 
men in de kuip wil werpen, 
waarvan men de beschrijving 
vindt in de Compie rendu 
der landbouwkundige maat
schappij van 1819 enz. 

RASIIGNAC —* Zie CHAT 
of CHAFI DE RASIIGNAC, 

RAIALEIER ( G E Q R G E ) , i l 
1528, uit eene adellijke fami
lie van Leeuwarden geboren, 
werd in 1565, tot raadsheer in 
den grooten raad van Meohe-
lèn, en in 1569 tot voorzitter 
in den raad van Utrecht be
noemd. Hij overleed aldaar, 
den 6 Octóber 1581, den 
roem nalatende van een werk
zaam en regtschapen over*-
heidspefsoon, en een geleerde 
letterkundige te zijn geweest. 
Er bestaat van hem: 1.9 So-
PHOCLis tragcedice latino 
carmine redditce, Antwer
pen, 1570, in 12.«»o —2.o 
EVRlPims tragcedice 1581 j 
in 12.1»0, in Latijnsche ver
zen, — 3.0 MMSwDJ opera, 
Frankfort, 1546, idem, 

RAXBERX — Zie PASCHA-
SIUS RADBERTÜS, 

. RAXHÉRE, RAIHERIÜS of 
RAÏHIER ,, een monnik uit de 
abdij van Lobbes, volgde Hit-
DUIN, die van het bisdom 

R A T . 

Luik beroofd was, naar Ita
lië. RAIHERIÜS verkreeg er 
het bisdom Férona, waar
van '. hij kort daarna weder 
beroofd werd. Hij beklom, 
andermaal zijnen bisschoppe-, 
lijken stoel, doch werd er 
weder uit verdreven door MA-
NASSES , aartsbisschop van Mi-
lane, die, tegen alle wetten, 
tot bisschop van Verona was 
gewijd. DeH, BRÜNO, aarts
bisschop van Keulen, van 
wien RAXHERIÖS de ónder-
wijzer was geweest, deed 
hem, na den dopd van Hn> 
DUIN, tot het bisdom Luik 
benoemen';'maar hij onder
ging hetzelfde lot als in Ita
lië* Daar hij zich , welligt 
met al te veel vuur, tegen 
de heerschende ondeugden 
had verzet, gelukte het aan 
eene vermogende partij hem 
te doen afzetten. Hij keerde 
naar. Italië terug, en werd 
door het gezag van keizer 
Oxxd, andermaal op den stoel 
van Verona hersteld, maar 
daar hij , even als te Luik, 
zich aan al het vuur van zij
nen ijver tegen de aldaar heer" 
schende ongeregeldheden had 
overgegeven , zoo werd hij 
er ten derden male van ver
jaagd , hetwelk aanleiding gaf 
tot dezen dichtregel: 

Teronoe prresul, «ed ter IUnrinitrs oxul. 

Hij kwam alstoen in Frank
rijk, kocht er landgoederen., 
en verkeeeg de abdijen van 
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Saint-Amant van Aumont 
en van, Alne. Volgens ver
scheiden schrijvers, overleed 
hij teJ!lne,m 974; en zijn ligt-
chaara werd naar Lobbes ver
voerd. Er bestaan van hem : 
1»° Verdedigschriften, Sy
nodale ordonnancièn, Brie* 
ven en Leerreden, vóórko
mende in het 2 dl. van het 
Spicilegium van doni LïïC^s 
tfJCHERT; —2.0 zes boe
ien Medevoeringen (Proelpr 
quiorum), in het 9 dl. van 
hét Amplissima collectio der 
paters MARTENNE en DÜRANÖ. 
PETRTJS en HIERONYMDS BAL-
LEIUNI, broeders, hebbeneene 
uitgave der Werken van RA-
THERJÜS geleverd, Ferona, 
1765, in fol. . ~ , 

RATJSSAMHAUSEN (CASIHIR 
FREDERIK vo.if), deh 17 Janu-
arij 1698, te Straatsburg, in 
den schoot eener adellijke fa
milie geboren, welke toldege-
meenschap der Kerk was te-
ruggekeerd,legdeopden24 A- > 
pril 1718, in de beroemdeka-
pittel-abdij van Murlach, zijne 
klooster-gelofte, * volgens den 
regel van den H. BENEDICTUS 
af. Eerst groot-priopr van 
Lure, daarna den 26 Au
gustus 1737, tot coadjutor 
van Nurbach verkozen, volgde 
hij den 26 Juni) 1756, den 
kardinaal ERANCISCUS ARMAN-
•DDS DE RoHAN SOÜRISE in 
de ablelpe waardigheid op. 
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Zijne abdij, in 1759 naar 'Geb* 
weiier verplaatst, werd den 
11 Augustus 1764, door Paus 
CtEMENS XIII, geseculari
seerd , en in een ridder-Ka* 
pittel veranderd. Het is voor
namelijk aan • de zorg van 
dezen dengdsamen prelaat, 
dat de kerk van Gebweiler', 
een der schoonste gebouwen 
van den JElzas, haar bestaan 
te danken heeft;. dezelve regt* 
vaardigt in de oogen aller 
kenners, bet boven in den 
voorgevel geplaatste opschrift: 
Opus. namque grande est: 
neque enim homini prcepa* 
ralur habitatio, sed Deo. ~— 
I Paral XXXIX. 

1 • - . 

RATRAMNÉ of RATRAMNOS', 

een monnik der afadij van 
Corbië, in Picardijë, bloeide 
in de 9.^e eeuw. Hij was de 
tijdgenoot van HINCHAR, tegen 
wien hij twee Boeken over de 
voorbeschikking schreef, in 
welke hij aantoont, dat de 
leer van den heiligen AUGUSTI
JN os over de genade, de eenige 
Catholijke leer is. Hetwelk 
verstaan moét worden ten op-
zigte van de met de dwalin
gen der pelagianen strijdige 
stellingen , en niet ten op-
zigte van verschillende bij
komende vraagstukken, welke 
de Kerk, zoo als (X&LESTINÜS 
I en INNOCENTIDS XII zulks 
verklaard hebben, niet heeft 

I willen beslissen. Jferi'vindb 
n 4 ' • < . . . ; . . , - • ' • : 
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dezelve in de Vindicioeprce-
dèslinationis van GlLBEBT 
MAKGOIN, 1650, 2 dl.*» in ' 
4. t 0 . Nog heeft men van 
hem verscheiden andere Ver
handelingen '; l.o Over hei 
baren van J. C. in het Spi* 
cüegium van D'ACHERT — 
2.° Over de ziel— 3.° f^er-
handeling tegen de Grieken, 
in 4 hoeken, in welke hij 
de Latijnen regtvaardigt: de
zelve wórdt mede in het Spi* 
cüegium gevonden. •— 4.° 
Verhandeling over het lig
chaam en bloed van J.C. te
gen PASCBASÏÜS MATBERT. 
.Doctor BoirjEAü gaf dezelve 
in 1686 in 12i«ao in het 
licht, meteeneFransche ver
taling en aanteekeningen. De 
vertaler versierde dezelve te 
gelijkertijd met eene voorre
de , in welke hij tegen de 
Calvinisten aantoont, dat de 
"Verhandeling van RATRAM-
MüS, hunne gevoelens geens
zins gunstig is , zoo als zij 
zulks gewoonlijk beweren. De-
schrijver van de Perpétuitè 
de la foi etc (Zie NICOLE) 
heeft evenzeer bewezen; dat 
dit duistere werk veel gun
stiger voor de Catholijken, 
dan voor - de Sacramenta-
ï'issen is; maar MABIIXON 
heeft.dit bewijs in de voor
rede tot de 14,e eeuw der Be-
nedihtijnen ttft in het klaar
blijkelijke gebragt, RATRAM-
SUS tracht ex twee zaken in 
te. bewijzen ; de eerste , dat 

het ligchaam en bet bloed 
van JBSÜS CHRISTUS , welke 
in de kerk door den mond 
der geloovigen worden ont
vangen , zinnebeelden zijn , 
indien men dezelve, volgens 
den zigtbaren en uitwendigen 
schijn van brood en wijn be
schouwt, ofschoon dezelve 
door de kracht van het godde
lijke woord, werkelijk het lig* 
ohaam en bloed van J. C zijn; 
de tweede , dat het ligchaam 
van J . C. in de eucharistie 
verschillend is, niet op zich 
zelven noch met betrekking 
•tot de zelfstandigheid , maar 
ten opzigte van de wijze van 

• bestaan van het ligchaam van 
J .C , zoodanig als hetzelve op 
de aarde was, en zoodanig als 
bet in den Hemel is , zonder 
sluijer en zonder afbeeldsel. 
De Verhandeling, over hel 
ligchaam en bloed van J, C. 
werd in het Latijn gedrukt, 
met eene Verdediging, 1712, 
in 12.«>o Men» vindt in de 
Kerkelijke schrijvers van 
ODDTN (Zie QOMN CASIMIR) , 
artikel RATRAMM, eenen zon
derlingen brief van dezen 
laatste over de menschen, 
die een honden-hoofd heb
ben. Het is naar allen schijn , 
dat deze zoogenaamde men
schen apen waren. Ofschoon 
het mogelijk zij dat het on
derste gedeelte des aange-
zigts, al te vooruitstekend 
geworden , aan sommige fa-
milien een hondengelaat heeft 
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gegeven,. zonder het men-
schelijk gelaat daardoor in het 
wezen der zaak te krenken , 
daar hetzelve zoo als BüFroïf 
aanmerkt, onuitwischbaar in 
zijne groote trekken ,helzelf-( 
de is onder alle hejnelstre-. 
ken, en onder den invloed 
aller plaatselijke oorzaken. 

,De gedrogtelijkheden , waar
aan het somtijds is bloot ge
steld j zijn slechts individueel, 
en behooren zelfs tot de re-: 
gels, welke .de algemeene 
gelijkvormigheid handhaven. 

RATTE (STEFHAÏHJS HTACIN-
THÓSDE), een wis- en sterre
kond ige , den' 1 • September 
1722, te Montpelliet" gebo
ren' , legde zich reeds vroeg
tijdig op de beoefening der 
wetenschappen toe, in wel
ke hij zulke groote vorderin
gen maakte, dat de akade-
ttiie dier stad , hem in'den 
ouderdom van 20 jaren,, tot 
derzelvejr blijveriden secretaris 
benoemde, welke bediening 
hij tot aan de vernietiging 

' der akademiën waarnam. In 
den ouderdom van 37 jaren 

%legde hij zich voornamelijk 
op de sterrekunde toe, de ko
meet van 1759, welk.er.we-
derverschijning, sedert lang 
voorspeld was ,deed hem zich 
tot deze wetenschap bepalen. 
Hij* nam verscheiden andere 
kometen waar , benevens den 
voorbijgang van. Penus in 

1761 , en andere hemel-ver-
schijnselen. Na den dood zijns 
vaders, in 1770 voorgeval
len , werd hij raadsheer bij 
het hof der onderstandsgel-
den. De Fransche omwente
ling brak zijne werkzaamhe
den af tot na den 9 Thef-
midor 1794. Vervolgens met 
andere geleerden, leden der 
oude maatschappij zijner ge
boorteplaats , dien het gelukt 
was ,aan de vervolging te 
ontsnappen, vereenigd, her
stelden zij dezelve onder den 
naam van Maatschappij van 
wetenschappen en schoone 
Uiteren te Jfonipelliêr, en 
RATTE werd tot voorzitter 
derzelve verkozen; Men heeft 
aan dit genootschap verschei
den belangrijke boekdeelen 
harer Verhandelingen te 
danken onder den titel van 
Bulletins in het licht gege
ven. Tijdens de hérstelling 
der studiën in Frankrijk, 
werd RATTE in onderschei-
'dene geleerde maatschappijen, 
alsmede in het instituut op
genomen. In 1804 verkreeg 
hij het kruis van bet legioen 
van eer, en hij overleed den 
15 April 1805. Hij leverde 
aan de Dictionnaire cncy-
clqpèdique de artikels kou
de , ijs , vorst enz., en gaf 
daarenboven twee deelen der 
Verhandelingen ^van de aka-
demie van Montpellier in het 
licht, welke hij met ver-

n 5 
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scheiden Zqfi-eden heeft ver-
& rijkt. De heer FLAUGERGUES , 

zijn neef ,een beroemde ster-
rekundige van P'iers, heeft 
de Sterrekundige waarne
mingen van RATÏE gezamen
lijk in het Jicht gegeven. 

- POIJEVIN heeft zijne jtofre' 
de geschreven, Mohtpellier, 
1805, in 4.to 

f RAÜ (SEBALD TOLCO J O -
ANNEs), zoon van den Utrecbt-
schen hoogleeraar SEBAIDDS 

• R A P I werd te Utrecht den 
16 Octobèr 1765 geboren. 
Reeds in den ouderdom van 
van 14jaren, onderscheidde 
hij zich ' door eene verhan
deling , waarin hij de helden, 
van HOMERUS met die van 
Arahïè vergeleek. Zestien 
jaren oud zijnde, bezong 

• b,ij in schoone Jtatijnsche ver
zen zijne geboorte-stad ; op 
zijn achttiende jaar gaf hij 
in het licht:, Specimen ara-
bicum continens descripiio-
nem et exerpta libri Ahme* 
dis Teufachii de Gemhis 
et lapidibus, 1784. Nadat 
hij zijne studiën aan de hoo-
gescholen van Utrecht en 
Zeijderi volbragt bad , werd 
hij in 1785 , tot leeraar der 
Walsehe gemeente te Mar~ 
derwijk beroepen, en in 
het volgende jaar bij die van 
Leijden, Hij bekleedde bij 
zijn leeraars-ambt, ook den 
leerstoel der godgeleerdheid 
aan de hoogeschool aldaar, 
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en bij den dood van EVERARD, 
SCHEIDIÜS in 1794, ,werd 
hem ook den leerstoel der 
Oostersche talen en oudhe
den opgedragen. Deze laatste 
benoeming ten gevolge der 
omkeering van zaken in 1795 
als nietig verklaard, werd 
deze leerstoel in 1799, met 
nienwe takken rermeerderd, 
aan den hppgleeraar VANDER ' 
PA&M opgedragen» Toen op 
den namiddag van den 12 
Januarij 1807 , de stad Leij-
den door het springen van , 
een schip met busjkruid be
laden , ia eenen versphfik-
kelijken ramp werd gedom
peld, werd het hujs van den 
hoogleelraar R A D , voor het-
welke het schip in de Ra
penburger gracht gelegen' had, 
met zoo vele andere \ in eenen 
oogenblik in eenen puinhoop 
veranderd. De hoogleeraar ) 
was op dit noodlottige tijd- ' 
stip niet in zijn huis; maar 
kwam in aller ijl toesnellen, 
om, zoo mogelijk, van on
der de bouwhallen, zijne fa
milie te redden; hij slaagde 
er in , ten minste met be-
trekking torzijne eehtgenoote, j' 
en het eenige kind, hetwelk i, 
zij bij zich had, maar zijne j; 
bibliotheek, zijne handschrif- \ 
ten (met uitzondering zijner 
leerreden), zijne meubelen, 
alles was onherstelbaar ver- j 
loren. Toen een uur later <•;' / 
Malland's koning, LoDEWfJK | 
NAPOLEON, ui t ' s Graven hagè, { 
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reeds op dit tooneel van ver
woesting tegenwoordig was; 
werd RAD bij den vorst de 
tolk der openbare smart, en 
ontving edelmoedige onder
steuning» Hij werd te gelij
kertijd met persoonlijke on
derscheidingen overladen, en 
tot ridder der koninklijke 
orde der,unie benoemd. Br 
zijn stedelijke schokken, welke* 
men niet straffeloos onder
vindt: RAU heeft den ver-
schrikkelijken ramp van Leg
den slechts elf maanden over
leefd» Hij overleed den 1 
December 1807. Behalve de 
reeds aangevoerde geschriften 
heeft men van hem: -1.o-Vijf' 
Jkademische Ker handelin
gen, welke onder de menigte 
van dergelijke letterkundige 
samenstellingen, verdienen on
derscheiden te worden te we
ten: De eo quod jucundum 
est in studio t/ieologico, Leij* 
den, 1788; De Jesu Christi 
ingenio et indole per fectis-
simis, per comparationem 
cum ingenio et indole PAZTLI 
apostoli illustratis, ibid , 
1798 » De poëseos Mebraicoe 
pree Arabun preestantia, 
tam veritatis quam divini-
tatis religionis, in veteri 
codioe sacro traditce argu-
mento, ib. 1800: De poe-
ticoe facultaiis excellentia et 
perfèctione spectatain tribus 
poetarum prinoipibvs scrip-
tore JOJBI , MOMEKO et Ós-
SUNO , ib. 1800 — Deze 

beide laatste, verhandelingen 
zijn gezamenlijk in het licht 
verschenen, en de. eerste js 
met belangrijke aanteekenin-
gen vergezeld. Dé natura 
optima eloquenlioe sücrce ma~ 
gislra , 1806, in 4.t? -rJ 
2.o iSermons ^(Leerreden), 
in 3. dl.» door JosuÉ TEIS-
SÉDKE II'ANGR•, predikant bij 
de Walsbhè gemeente teAm-
sterdam, en schrijver eener 
schoone Lofrede van R A P , 
in het licht gegeven. RACT 
maakte iich door zijn talent 
voor den kansel zeer beroemd. 
Met een indrukwekkend ge
laat vereenigde hij een schoon 
orgaan. Uitgebreide kunde 
paarde zich bij hem, met 
eene veelomvattende verbeel
dingskracht, en eene groote. 
gevoeligheid.,Er bleef bij hem 
echter iets' te wenschen over 
(hetwelk niet te verwonderen 
is), namelijk met betrekking 
tot de Fransche bewoording. 
Hij ontleende van zijnen groot
vader en vader, eene opvol
ging van verdienste en letter
kundigen roem. Zijn vaderSE-
BAIDÜS RAÜ, die hem overleefd 
heeft, en eerst den 10 Maart 
1818 overleden is, was, zoo 
als wij boven zeide, hoog-
leeraar in de Oostersche talen 
te Utrecht, en maakte zich 
reeds in den ouderdom van 
23 jaren (1747) bekend door 
eene Verhandeling: De epu-
lo funehri gentibus dando , 
in 8,y°, en heeft verscheiden 

/ 
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andere geschriften,. voorna
melijk over de Hebrceuwsche 

'letterkunde nagelaten. 

* RAÜCOÜRT (LOBEWIJK 
MARIA), laatste abt van Claif-
vaux, werd te Meims, den 
10 Junij 1743 geboren. Zijn. 
vader was eerst fabrïjka.nt 
geweest, en was tegenboek-
houder bij hel ministerie van 
oorlog geworden. De jonge 
RAUCOÜHT ' begon zijne stu
diën aan de universiteit zij
ner geboorteplaats en eene 
reis, welke hij naar Clair-
vaux deed, om eenen zijner 
oomen te bezoeken, diepri-
oor in die abdij was, be
paalde zijne' beslemming tot 
den religieuzen staat. Gedu
rende zijnen proeftijd , werd 
hij naar de abdij der Vriefon-
ieinen, vervolgens naar Pa
rijs, in hetcoJlegie der berr 
nardijnen gezonden, alwaar 
hij zijne studiën ten einde 
bragt. JRAITCOUBT, te. Clair-
vaux teruggekeerd ,'. onder
wees er de godgeleerdheid ; ' 
hij werd in 1768 procurator 
der abdij , in 1773 prfoor, 
en in 1780 coadjutor van 
den abt. Hij was naar Pa
rijs teruggekeerd, om er zijne 
theologische graden te erlan
gen , en werd in 1775 tol 
de doctorale waardigheid ver
heven. Na den dood van den 
abtliEBtois, werd RAUCOURT 
bestemd , om hem op te vol
gen, en zijn bestuur beant- j 

woordde aan 'de hoop, wel* 
ke zijne talenten hadden doen 
opvatten. Hij kocht voor de 
som van 500,000 francs >: de 
schöohe bibliotheek van den 
president BOUHIBR van Dijon, 
welke de omwenteling niet 
toeliet, ter bestemde plaat
se tot stand te brengen , en 
welke tegenwoordig de open
bare bibliotheek van Troyeé 
uitmaakt. De 'abt RAUCÓURT 
had ook het planöntworpen , -
om een gedenkteeken ter eere • 
van den H, BERNARDÜS op 
te rigten : het standbeeld der 
liefdadigheid was reeds 'te. 
Clairvwx aangekomen, en 
het Cararisch marmer was 
op weg; maar de tusschen 
beide komende staatkundige 
onlusten, beletteden de op* 

vrigting van dit gedenkteekenv 
Men verzekert, dat hij zich 
gedurende eenigen tijd, door 
nieuwigheidsdenkbeelden liet 
verleiden en dat hij in ' 
zijne abdij nieuwigheden in
voerde , zoowel met betrek
king tot de kleeding als tot -
de tucht der religieu'zen; Tij
dens de omwenteling werd 
de abdij van Clairvaux over
weldigd ; men maakte zich 
meester van het meubilair, 
de schatkist, met één woord 
van alles,' behalve" eenigere-
lekwiën, door den abt RAP-
COURT gevonden. Genoodzaakt 
om dit verblijf te verlaten , ' 
begaf hij zich naar het dorp
je Jurancouri, op een uur 
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af'stands van daar , alwaar hij 
tot in 1804 verbleef, om-
riogd door de achting en den 
eerbied der inwoners, die er 
hem , gedurende het schrik
bewind de ondubbelzinnigste 
bewijzen van gaven. Hij Ves
tigde zich vervolgens te Bar-
sur-Jube, en overleed in 
die stad den 6 April 1824. 

• RAOFFING (ELIZABETH W) , 
weduwe van eenen gouver
neur van Jrches , DO BOÏS 
genaamd , werd ? na zich met 
hare drie dochters naar Lo
tharingen te hebben bege
ven , alwaar zij geboren was, 
aldaar het voorwerp der 
openbare •vereering en de in-
stelster der religieuzen van 
O. L, V. van ToevlugU In 
de oneindige verscheidenheid 
der bestaande orden en con-
gregatien, om de middelen 
des heils naar alle karakters 
en gesteldheden af te meten, 
had men tot dusverre, als 
zónder ,redding verloren , de 
vrouwen vergeten, die de 
önherslelbaarsle eer harer 
sekse verraden hadden. De 
vrome dame hield zich met 
dit onderwerp bezig, stichtte 
eene orde, welke Paus ÜR-
BANUS VIII, den 20 Maart 
1654 goed k eurde, JOAMES DE 
PORCELET, bisschop van Toul; 
ERJQHDELORRAINE, bisschop 
van Verdun;., de kardinaal-DE 
,BERUI,I,E, en, naar hun voor
beeld, eene menigte beroem

de geestelijken en ; leeken , 
beijverden zich als'om strijd , 
om dit gesticht te voltrek
ken en te bevestigen. Reeds 
in het jaar 1627 v gaf de 
hertog van Lotharingen, 
KAREX IV, zijne patentbrie-
ven voor- het toevlugtsoord 
van Nancy, Twee jaren la -
.ter verhief de kardinaal NÏ-
C0I.AAS FRANCISCüS DE LoR* 
RAIKE, bisschop van Toul, 
waarvan Nancy afhankelijk' 
Was, dit gesticht tot een 
klooster, gaf aan hetzelve den, 
regel van den H. AÜGDSTIIVÜS, , 
en deed constitutiën ontwer-, 
pen, die in den beginpedoor 
URBANÜS VIII goedgekeurd , 
in het'vervolg door ALËX-, 
ANDER VII bevestigd werden. 
De stichtster werd naar ver
schillende steden van Frank
rijk beroepen, om er ge
stichten harer orde tot stand! 
te brengen. In'haar huis te 
Nftncy teruggekeerd ,-en mee!1 

nog door verstervingen dai* 
door arbeid uitgeput, over* , 
leed zij aldaar in den geur 
van' heiligheid. v ' , 

RAUJUSKGHIEN. ~ Zie RA-
P H E L E N G I Ü S * 

RA DUN (JOANNES) , een be
roemd prediker:, in 1443, 
te Toul geboren. Na zijne 
graden in de universiteit Tan 
Parijs te hebben bekomen, 
predikte hij met den meCs-
ten bijval in die hoofdstad. 
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Hij was ia 1497 in de orde 
van Cluny gegaan, en hij 
overleed ia Parijs, in1514. 
In 1541 werden zij-ne Zeer-
reden gezamenlijk in 8J° uit
gegeven. Hij maakte zich 
evenzeer beroemd • door de 
•«raarneming zijner klooster
regels, als door de ascetische 
werken> welke hij in het 
licht gaf» Meft heeft nog 
van hem Brieven, Parijs , 
1541, in 4.*p , niet zeer ge
meen. Zijne TP"erken wer
den gezamenlijk uitgegeven , 
te Antwerpen , 161*2, in , 
6 dl.», in 4.t° LA FONTAINB , 
heeft aan RAüEitf het onder
werp zijner schoofle fabel 
ontleend der peslziekte die
ren ,: en RABEIAÏS heeft in 
het 9.e en 27.e kapittel van 
zijnen Pantagfuel, partij 
getrokken van eene geschie
denis van dezen schrijver. 

* RAUOTSÏRAÜCÉ ( S Ï E - . 
PHANÜS >0NJ, een Duitsohe 
JBenediktijner, en abt van 
Sraunau, leefde omtrent het 
midden der achttiende eeuw. 
HIJ was zeer ervaren in de 
godgeleerdheid, en had deze 
wetenschap gedurende ver
scheiden jaren in zijn kloos
ter' onderwezen. Men weet 
dat er omtrent dezen tijd,, 
in Duitschland eeöe nieuwe 
leer werd ingevoerd, welke 
het geestelijke gezag verne
derde, om dat der Vorsten 
te verheffen. Dam RAÜTEK-

STKAtJCH had de beginselen 
derzelve aangenomen en on- k 

derwees ze in zijne ïessen. 
Nadat het aartsbisschoppelijk • j 
consistorie van Praag daar- I 
Van ondeïrigt was, werd 
RAÜTENSTRAÜCH v^or hetzelve 
ontboden, om er verslag 
'van zijne gevoelens te geven. 
Dezelve schenen ten minste . £ 
verdacht te zijn , en hij werd 
van zijnen leerstoel beroofd; 
maar zijne gevoelens kwa
men overeen met die der ; 

godgeleerden, welke invloed 
aan het hof haddon. Dom 
RAUTENSTRAÜCH zond aan 
RIEGER , 'een' hunner, zijne 
Verhandelingen • over de 
rnagt des Pauses, de te 
Praag afgekeurde Thesis 
én zijne Verdedigsc/irïféen. 
RIEGER deelde dezelve mede 
aan SIOCK, president der „ 
godgeleerde faculteit tan | 
Weenen, en lid van den 
studie-raad (Zie Sïoctf) die 
hem tot president der stu
diën te Praag, in dezelfde 
plaats, waar hij veroordeeld 
was, deed behoemen. De ze
gepraal van RAÜTENSTRADCH 
bepaalde zich niet tot deze ' 
eerste bevordering. De kei
zerin , te zijnen opzigte mis
leid , beriep hem in 1774 
naar Weenen, en gaf hem , 
deh post van den intusschen 
overleden STOCK. Öij werd ( 
ook president van de godge
leerde faculteit van pjTeenen, 
en met alle noodige volmag-
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ten voorzien, om de nieuwe 
denkbeelden te doen hand
haven. Hij ontwierp indien 
zin een plan van godgeleerd' 
heid. Te vergeefs dienden 
de Kardinaal MIGAZZI , aarts
bisschop van JWeenen, en 
andere prelaten, ja zelfs de 
Paus, bij wién dit plan was 
aangeklaagd, vértoogen 'bij 
het Oosten rij ksch bestuur in. 
Niet alleen het plan; maar 
zelf'eene Inleiding tot de 
godgeleerdheid, volgens de
zelfdegrondbeginselen, door 
FERDINAND STOGER, hoog
leeraar in de kerkelijke ge
schiedenis ontworpen, wer
den door de regtbank der 
studiën goedgekeurd. Er wer
den géene andere hoogleer
aren geplaatst, dan die wel
ke met de nieuwe gevoelens 
vvaren ingenomen; eiken dag 
werd de zucht om nieuwig
heden intevoerèn vermete
ler. PJEHEM:, een dier hoog
leeraren , durfde Voortestel-
len, om. zich in dé H. Mis, 
eö bij de bediening der Sa
cramenten van de landtaal te 
bedienen. RAUTENSTRABCB 
liet te Weenen eene thesis 
verdedigen, waarin men te
gen den Paus de partij der 
TItrechtsche kerk koos, en 

waarin men eenen matigen 
woeker veroorloofde. In 
1785 / ondernam hij eene 
reis naar Hongarije, • ten 
einde er zijne hervormingen 
intevoerèn, maar hij over
leed te Erlau den 30 Sep
tember deszelfden jaars. Hij 
had m 1771 in het licht 
gegeven. Inleiding tot hét 
algemeen kerkelijk f egt, en 
tot het kerkelijk regt van 
Duitschland. 

RA DWOLF (IEÖNARDUS), bij. 
genaamd, \Dasylycus, een 
arts, te Augsburg geböreö , 
had eene bijzondere neiging 
voor de kruidkunde, het
welk hem bewoog zich in 
1573 naaf Syrië te begeven. 
Hij doorkruiste geheel Ju-
dea » Arabï'è[, Babylonïè, 
Assytïè ,• Arrnenië enz. ver
zamelde een aantal planten 
en natuurlijke zeldzaamhe-' 
denj en maakte waarnemin
gen omtrent de zeden Van 
de volken dier gewesten. Hij 
kwam in 1576 in zijn va
derland terug; maar de on
lusten, waardoor hetzelve 
geteisterd werd, noodzaakten 
hem in 1588 de wijk naar ' 
Lint% te hemen , alwaar hij 
in 1606 overleed (*), "met 

(*) In dit jaar ten minste wordt het overlijden van RAÜWMCF door 
JOOCHER, BRÜCKBR en KSSTNER opgegeven; zulks.schijnt echter 
niet juist te zijn. TOB. COBER, een geneesheer, die hem in zijne 
laatste ziekte behandelde, zegt dat hij in 1596 overleed, (niette 
Lintti maar in de vesting Hatmn, in het-graafschap Heveehi in 
het gevolg der Oostenrijkache troepen, welke zich naar Hongarije 
begaven), ' 'Jrransche Vervolgers, 

file:///Dasylycus
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den titel van lijfarts der 
aartshertogen van Oostenrijk, 
Hij, gaf zijn Reisverhaal in 

, het Hoogduitsch in het licht, 
Frankfort, 1582, in 4 > 
NICOIAAS STAPHORST heeft 
hetzelve in bet engelsch ver
taald , Londen , 1693. De 
Naamlijst der planten, door, 
RAÜWQIF in den Levant 
waargenomen, is in het La
tijn geleverd door JOANNES 
ITREDERIK GRONOVIÜS',. onder 
den titel van Flora örienta-
lis ,, Leijden , 1 7 5 5 , in 4. t0 

In de bibliotheek van Leij
den ziet men nog de gedroog
de planten, door RADWOLF 
naar Euro-pa gebragt. 

RAVAULAC (FRANCISCCS) •, 
de moordenaar van HENDRIK 
IV\, te Jngoulême in 1578 
of 1579 geboren", vormde 
het afschuwelijke ontwerp, 
HENDRIK IV te vermoorden , 
enbragt hetzelve den 14 
Mei 1610 ten uitvoer. Dit 
gedrogt was eerst kamerdie
naar van- eenen raadsheer, 
daarna regtshandelaar, ver
volgens schoolmeester ge
weest; Hij werd te Jngou-
Urne wegens schalden in 
hechtems genomen ; en toen 
hij zijne vrijheid terug be
kwam , beweerde hij, dat 
hg in zijne gevangenis vreem
de verschijningen had gehad. 
Op eene zijner talrijke rei-. 
«en haar Parijs, nam hij 
net gewaad aan van leeke-

broeder dfer feuillariten , maar 
hij werd als een geestdrijver 
van daar Verjaagd. In Ari~ 
gouléme teruggekeerd, hoor
de hij bij eenen zekeren 
BECUARD verhalen, dat de^ 
Paus den. koning met den 
Jjerkelijken ban had bedreigd, 
en dat HENDRIK IV geant
woord had, dat, indien de 
Paus hem excommuniceerde , 
hij hem zou afzetten. Van 
toen af vormde "RAVAIIXAC 
het ontwerp , om /den ko
ning te vermoorden. Intus-
schen te Parijs teruggeko
men, begaf hij zich naar 
het Louvre bij de hertogin 
van ANGOÜJUÊME, ten einde 
aan "den'koning te.Vvorden 
voorgesteld , om , zoo als hij 
zeide, hem te verzoeken, 
de protestanten te noodza
ken , de Cathohjke Godsdienst 
te omhelzen :...» want bij ge
breke daaryan was hij voor
nemens hem van het leven 
te berqoven." Deze verzeke
ring is in zijn proces opge-
teekend, en men moet ver
baasd staan, dat men eenén 
dweëper, die zulke gevoe
lens aan den dag legde , niet 
in hechtenis heeft genomen. 
Hij keerde andermaal naar 
zijn land terug, verbleef er 
eenigen tijd , en alvofens zich 
voor de laatste maal naar 
Parijs te begeven, commu
niceerde hij , en liet hij eène 
Misse lezen; veertien dagen 
daarna, te Parijs aangeko-
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men, stal hij een mes in 
eene herberg, scherpte, de 
punt van hetzelve meteenen 
steen , en toen hij zich den 
volgenden dag in de ïtraat 
la Ferronnerie bevond, op 
den oogenblifc, waarop èene 
belemmering van karren, de 
koets des konings in die 
straat had doent stilstaan,. 
beklom RATAIMAC een der 
achterwielen van dezelve, en 
het ligchaam in het rijtuig 
Stekende, óp den oogenblik 
dat de vorst zich tot den 
naast hem gezeten hertog van 
EPERNON wendde, om' hem 
aan het oor te spreken, gaf 
hij hem "twee dolksteken in 
de borst. Het monster had 
zich kunnen redden zonder 
erkend' te worden; maar 
daar hij op dezelfde plaats 
bleef, met het geheel be-
iloede mes in de hand, zoo 

„liet de hertog van EPBRNON 
hem gevangen nemen. Nadat 
zijn proces was opgemaakt, 
werd hij na in al zijne ver-
hooren bestendiglijt te heb
ben verklaard , geene méde-
pligtigen ie hebben , op het 
€Vève-plein, den 27 Mei 
1610 , door middel van paar
den gevierendeeld. De beide 
leeraars der Sorbonne, die 
hem tot den dood voorbe- | 

XX. DEEL. O 

reidden, FIIESAC en GAMA-
CHE, konden niets van hen» 
vernemen, waarschijnlijk wijl 
hij hun niets te zeggen- had; 
Men zal niet in bijzonder
heden en. in eene menigte 
omstandigheden treden; wel
ke aan niemand onbekend, 
zijn over het karakter der 
personen, aan welke men 
dezen afschuwelijken konings-
möord heeft toegeschreven: 
alleen willen wij opmerken, 
dat het zeer moeijelijk is om 
te beslissen of er onder die 
personen, iemand als mede* 
pligtig aan die verschrikke
lijke misdaad moet beschouwd 
worden.. De hertog van Süütr 
verzekert, dat de openbare 
slem, diegene duidelijk ge
noeg aanduidt, welke den 
arm van het gedrogt gewa
pend hebben. Maar de Me-
niori'èn van dien minister, 
werden door zijne secreta
rissen zamengesteld, ten tijde 
dat hij bij MARU DE MEDÏ-
CIS in ongenade was verval
len. Het is niet vreemd, 
dat men in dezelve eenige 
verdenking op die Vorstin 
laat vallen , welke door den 
dood van HENDRIK IV mees-
teresse des rijks was gewor
den en op den hertog van 
EPERNON (*), welke gediend 

(*) Het is bewezen dat de Hertog van EPÈHNON, zich met eeno 
soort van geweld, tegen de poging verzette om den Koningsmoor-
der op ataanden voet door het gevolg van den Vorst af te maken; 
ware hij slechts ïn hét geringste medepligtig geweest, KÖO waa het 



610 R A T . 

had, om haar tot regentes te 
doen uitroepen. De hatelijke 
gissingen, door andere ge* 
schiedschrijvers verzameld , 
zijn niet minder ongegrond. 

RATANELJ hoofd der Ca-
•misards [hervormde dwee-
pers In de Vevennes in Frank
rijk , welke in 1688 de wa
pens; opnamen], wetende dat 
zijn hoofd op prijs w;as ge
steld , had de vermetelheid 
den maarschalk DE VILLARS 
te gaan bezoeken, en hem 
de duizend kroonen beloo
ning te rragen, dóór zich 
te ontdekken. De maarschalk 
schonk hem genade en liet 
hem de som toe tellen. 
Maar daar hij in het volgende 
jaar als het hoofd eener zamen-
zwering, in Zanguedoc\%e-
smeed, erkend, en van gruwe
lijke buitensporigheden, over 
tuigd werd , zoo werd hij in 
Junij 1705 levend verbrand. 
» RAVANEL en CATINAT (zegt 
de heer DEBERWICK in zijne 
uitmuntende en geloofwaar
dige Memorien), die grena
diers, onderde troepen wa
ren geweest , werden , we
gens de door hen gepleegde 
gruwelijke heiligschendingen, 

••wn1?»i«???«: h e t z e l v e j e 'aten begaan. Men had het zwakke hoofd 
^ i k & t a n o 0 P ^ e w , o n f f .even gelijk men.in later dagen, de nog 
da wJlMliT&toi».&e-TO,le d e r m o o r ^ n a a r s van LODOWIK XVI, door 
RAvT?rf?.J hit ' ^ « " " r e n opgewonden heeft. Toen de rampzalige 
wa l r£ ™„„ I K r ° , k ' hV,..pe*J^en van de plaats uit zijn vonnis , 

ZB 1?tS„ö„8Èq S^welyke daad tegen den goeden Koning schet-
e e w e t e n £ * S X s

u
m e U e n" rievM «i»: » Ach I mogt ikVbben 

geweten, dat men hem HOO zeer beminde! • 

levend verbrand, BILIART 
en JONQDET werden gerad
braakt; de eerste had zich 
met de uitvoering belast van, 
het tegen den heer BASVIUE 
en mij gevormde ontwerp; 
hij bekende zulks, en .scheen 
er eenen roem In te stellen. 
Op den zelfden dag, dat" ik 
in het 'gewest aankwam, 
werd een zekere predikant 
CASTANET gevangen genomen , 
die later te Montpellier werd 
geradbraak t , niet Wegens 
religie-zaken , zoo als men 
zulks heeft uitgestrooid! maar 
wegens de gruwelijkste mis
daden , van welke hij over
tuigd werd.. . 1 Ik weet dat 
men in verscheiden landen, 
datgene, «vat wij tegen die 
lieden hebben gedaan, in 
een zeer ongunstig daglicht 
heeft willen stellen; maar 
ik kan als eerlijk man ver
klaren , dat er geene soort 
van misdaad bestaat, waar
aan de Camisards zich niét 
schuldig maaluenl Zij voeg- . 
den bij den opstand , bij de 
heiligschendingen, bij de 
moorden, bij "de, diefstallen 
en de grootste ongeregtighe-
den, ongehoorde wreedhe
den , zoodat zij priesters de-
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den roosteren, zwangere 
•vrouwen het ligchaam open
snijden , en kinderen braden." 
Ziedaar de voorwerpen der 
filozofische lofreden , en der 
hevigste uitvaringen tegen de 
CathoJijken 

RAVAÜD.-T-Zie REMI-ABRA
HAM. •' • ' ' '." ': 

• .'• * RAVENNA (MARCÜS DE) , 

een beroemde graveur der 
16.de eeuw ," bijgenaamd RA-
VEGNANO , werd in 1500 ge
boren , was de kweekeling van 
MARCDS ANTOPTIOS, en werkte 
voor rekening van dien kun-, 
stenaar. Men heeft van hem 
verscheiden geachte werken, 
volgens de grootste schilders, 
zoo als RAPHAÖL;, JOHÖSRO-, 
MANOS , Mic-HAëJd'ANGELO enz. 
Zijne beroemdste platen zijn 
het standbeeld van Laocoon, 
en de Moord der onnooule 
kinderen; Hij overleed in 
1570. 

RAVESTEYN (JOOST) of J o -
pocos TIIETANÜS, te Thielt 
in Vlaanderen in 1506 ge
boren, hoogleeraar in de god
geleerdheid en kanonik van 
den H, PETRUS te Leuven, ( 
was bij het concilie van Trente 
tegenwoordig, werd tot'KA'-
REL V , en tot de bijeenkomst 
van PVorms in 1557 afge
vaardigd. Hij overleed te Leu
ven den 7 Februarij 1571. 

Deze hoogleeraar was een be* 
kwaaie conlroversist ,* een 
groote tegenstander der dwa
lingen van BAÏOS, dien .hij 
aan verscheiden bisschoppen, 
universiteiten enz. aanklaagde. 
Er bestaat van hem: 1.° eene 
Wederlegging der geloofs
belijdenis van Antwerpen, 
in het Latijn, Leuven , 1567. 
— ~2.° Verdediging dezer 
wederlegging, 1568. ̂ - 3.° 
Verdediging der besluiten 
van de Kerkvergadering van 
Trente, betrekkelijk, de sa-
cramenien , JCeulën . 1607, 
in 12.wo 

f RAVESTEÏN (JOANNES 
VAN) , een schilder, te 'sGra-
venhage, in 1580 geboren. 
Het is onbekend aan welken 
meester hij die schoone be
handelingswijze te danken 
heeft, welke zijn roem heeft 
uitgemaakt, en die al dat
gene overtreft, wat de overi
ge portret-schilders vóór hem 
hadden dangeboden ;eene be
handelingswijze, waarin hij 
geen gelijke heeft,dan VAN 
H U K , en eenige andere be-
voorregle kunstenaars. De 
drie schilderijen , waarmede 
bij de schutters tuin-zalen te 

.''sGravenhage versierd heeft, 
en die de voornaamste offi
cieren van dat genootschap 
voorstellen, dragen de jaar-
merken van 1616 en 1618. 
Al de beelden derzelve «ijn 
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XQJ leyep ,.en teer wel gegroe
peerd , ep hij heeft zorgvul
dig de hpudjpgep vermeden, 
welke gedwppgen zpuden fcunr 
nep schijnen, Het isevepzeer 
aap Jiein , dat mep de schil-
djerij ,lej dunken heeft, welke 
het stadhuis versiert, en wpljke 
de, ip 3,6,36, ip functie zijnde 
•magistraten voorstelt, Deze 
groote ypprstelJiPgep worden 
vppr"izijpe meesterstuk ken ge-
fyppdep. 

,f R^VBSÏEmfAMOLDYAN), 
zoon van den voorgaande te 
'sGraven/iage in 1615 gebo
ren , was de kweekeling zijns 
vaders ? en onderscheidde zich 
eyep^eer ofschoon roet min
der roem, als portretschilder. 
De erfgenaam eeper aanzien
lijke fp.jr.tpin .zijnde , stelde 
hij zich te vreden met zijne 
kupsjt als uitspanning uit jte 
pefenep , en pet is" hier aap 
dat piep de zeldzaamheid zij
ner voortbrengselen moet toe
schrijven. De door -hem ge? 
'sphilderde portretten in het 
fjujs yap dep ytorst yap Mes-
$?# - pki^ipstadt, tusschjep 
's Grayenhage en fictiever 
%$!igpn zouden voldoende zijn, 
om c}ep rppm van eenen kun
stenaar pit te makep. Hij 
ïfprd in 1661 tot hoofd of 
deken der Haagsche schijt 
ders bepperpdy 

f iRAYESTEYJT (JiCjlCÖftAAS 
VAN), uit dezelfde familie 

al§ de voorgaande, te Zalt-
JBpmrttel, in de provincie 
Gelderland, ip J 6.6-1 gebo
ren , onderscheidde zich in 
dezelfde loopbaan. Ip- dep 
ouderdom van tachtig jarep 
vervaardigde hij het portref 
van zijnen schoonzoon , van 
zijne dochter en van zijne 
kleinkinderen , en dit werk; 
draagt geen kenmerk van zijne 
hpoge. jaren, Zijne portret
ten behooren grootendeels tot 
de geschiedenis; de teeke-
ning derAelyegetuigtyap eenep 
goeden smaak, en van eep 
k>s penseel; het koloriet der* 
zelve is frisch en krachtvol \ 
de houdingen natuurlijk, en 
de gelijkenis eene van derr 
zelver voornaamstevverdien-
sten ; ' niets in dezelve ver? 
raadt eene gebruikelijke heb* 
belijkrjeid, en de kunstenaar 
raadpleegde de natuur tot in 
hare geringste toevalligheden» 
Men kent eepige de .op* 
merkingwaardige geschiepV 
kundige stukken van hem. 
Mep' noemt onder anderen 
de vier werelddeejep, weifel 
men als zijn meesterstuk be4 
schouwt, Hij verzamelde eene 
groote fortuin , en overleed 
den 9 iJanuarij'1750. 

f RAYESTETN (HUBERT VAN)* 
in 1647 te Dordrecht gebor 
ren, eep berpernjJe Holland* 
sch,e schilde, die zich, yorl? 
gen? HoopRAKEN. voornamer 
lijk onderscheidde in het schil-
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'ièfëii .vaw schaapstallen, vM 
ééne boeren' meid, die eenën 
ketel of iel anders staat te 
schuren, of met oenen boe
ren knaa'p staat te praten ; 
óf dok wel van toonéeleii uit 
den* slagyijd, .als een varken 
dat op* dé leer hangt, en jon-
géiis die met de blaas spelen. 

RAVÏsrtfs TfiXTOftv •**• Zie 

RAVIOS! of RAVB (CHIJIS-
WAAtf), té Berlijn in 1613 
gèb'oreri1, réisde naarhétOös-
.teri, alwaar hij de Turksch e, 
Perzische en Arabische talen 
löerdê, eri van waar hij kost
bare handschriften medebragti 
In Europa teruggekeerd /On
derwees hij de Ooslersché1 ta
len té Utrecht i in den be
ginne zonder bezoldiging, éri 
later met eépé jaarwedde vari 
600 guldens,- welke dé stad 

x hém" toekende., RAVIUS; was 
een der geleerden van het hof 
der koningin CÈRISÏINA Van 
Zioeden. Daarna onderwees 
hj de Öóstérsché talen te 

'Jiiel, vervolgens;: te Frank
fort aan deMèin, alwaar hij 
in 167? overleed. Er be
staat van heiü: lv°" Plan 

, van jffebrêéwü/schè spelling 
en Woordgronding; -^2 .° 
Nébreeuwsche, Chaidéeuio'' 
sche , Syrische ,Jrdbi$c&$ , 
SamaHtattnsóhèenEiigcUcUe 
«praaMunsl. Zonden, 16^0, 

O 

in 8.™éri^ Ü . Mén oióét hS§ni 
niet tfëfwaïren met JoAiSfNÏs 
RA1 vius , zijnen zoon, biblio
thecaris van-1 den! keurvorst van 
Brandenburg, die hééft na
gelaten ; ComniènlariëW op 
CoRNMLiys NMPO , Krijgs
kundige giH>ndrègèls, én an
dere LatïjnSche' gèséhriftën-. 

RAWIEGH of RAÉÈïfi ( WAE-
iM), uit eërie adellijke én." 
oude familie ges"p'röfën, had 
grootelijks deel aan' dé zëë-
togteri, onder' dë regering 
van koningin- ELIZABETH , 
wier gunst 'hij had geron
nen ,• door op eéüen modder-
aóhtigen weg, eétten schod-, 
nen mantel voor hare voétert 
uit te spreiden; • Hij bèZat 
eèn'é stoute eri romaneske'gé-
Tiié, én-werd in 1552 i té 
ffayés, een weinig bekend, 
oord- dér parochie Budlëij , 
in Devónshiïe, .geboren'. Mét 
de ondersteuning van wapent, 
welke ELIZABETH , aan dè' 
protestanten zond, kwam'hij 
iöFrankrijk. In Engeland , 
teruggekeerd, begaf RAW-
1EGH zich in 1584 riaar 
Noord'Jmërikd, maaktezióh 
aldaar meester .van het land 
Van Mocosa, Stichtte ér de 
éérste Engelsche volkplanting, 
«San Wélké hij dén naam van 
Firg$nid gaf. EuzABKm 
verkoos hehi in 1592', ótü- , 
hét héVe! te voeren- over dè 
vlaot, welke bötémd' Was, o » 
3 ' - • • •'••.' • - " 
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zich tegen den voortgang der 
Spanjaarden in Amerika te 
verzetten. RAWIEGH stak met 
vijftien oorlögschepen in zee. 
Hij bragt den Spanjaards 
groote verliezen toe, en ont-
weldigde hun eene kraak, 
die op twee miliioenen pon
den sterJings geschat werd. 
De koningin ontving hem bij 
zijne terugkomst als een' be
roemd man, benoemde hem 
tot kapitein harer .garde , 
en Het hem met eene harer 
eere-dames in den echt tre
den. RAWXEGH begaf zich 
in 1.595 andermaal onder 
zeil, ,en ging de Spanjaarden 
op het Drie'êenheids-eiland 
aanranden, verbrandde de 
stad St. Jozef) en maakte 
den gouverneur krijgsgevan
gen. Hij stevende vervol
gens de rivier Orénoque op , 
maar daar hij niet tot in 
Guiana kon doordringen, 
legde hij de stad Cotnano 
in asch , en gedroeg zich , 
zoo als bij elke gelegenheid , 
met even zoo veel wreedr 
heid als moed. Onder'de 
regering van JACOBÜSI werd 
hij beschuldigd, van ARBELLE 
SÏÜART, eene uit koninklijk 
bloed gesprotene dame op 
den troon te hebben willen 
plaatsen , en veroordeeld om 
het hoofd te verliezen ; Jtnaa,r 
de koning stelde zich te 
vreden met hem in den To
lver van Londen te doen 
opsluiten , waarin hij dertien 

A W , ; . v . •' * 

jarön dborbragt. RAWIEGH 
maakte van deze afzondering 
gebruik, om eene Wereld' 
geschiedenis te schrijven, . 
Hij werd in 1616 in vrij
heid gesteld, om zich naar 

' Goud-ICastilïè,en de kusten 
van Guianet te begeven ; daar 
echter zijne onderneming niet 
gelukkig wasgeweest, werd hij 
in 161$ te Westminster 
onthoofd, krachtens het ou
de vonnis , hetwelk niet ver
nietigd was geweest, en op 
verzoek van den Spaanschen 
gezant, die zich over ver
schillende gruweldaden be
klaagde , • door RAWLEGH , 
ten opzigte van de onderda
nen van zijnen meester ge
pleegd. De sekte-geest en j 
dweepzucht, welke veel aan- i 
deel aan zijne dapperheid j 
hadden, maakten hem bloed- j 
dorstig, en .wreed : de schrij- l 
ver van den Engelsehen VLV- \ 
IARCHÜS heeft zich vruchte
loos beijverd, een' regtscha-
pen man van hem temaken, j 
Er bestaat van hem: 1.° 
Wereldgeschiedenis, in het 
Engelsch, in 8.vo 1614. De 
schrijver gaf slechts het eer
ste gedeelte in het licht; \ 
het tweede werd door hem • 
in het vuur geworpen. Dit 
werk, is verward en niet zeer 
naauwkeurig. Het hoofd des 
schrijvers was niet kalm ge
noeg , om met duidelijkheid , . ? 
orde en waarheid te kunnen j 
schrijven. — 2.° Ferhaal 
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zijner eerste reis naar Ame
rika of de Ontdekking van 
Guiana , in het Latijn , Neu
renberg, 1599, in 4, to Er ko
men belangrijke bijzonderhe
den in voor, doch alle zijn niet 
naar waarheid geschetst. 

* RAWMNSON (THOMAS) , 
een Engelsch boekenvriend , 
in 1681' te Londen geboren , 
verzamelde door middel zij
ner" aanzienlijke fortuin, dui-
zende boeken en handschrif
ten , welke de grootste' ver
zameling uitmaakte die ten 
zijnen tijde bij een' particu
lier bestond. Zijne biblio
theek-kamer was er mede 
overladen , hij vulde met die 
welke hqm overbleven zijne 
groote vertrekken eii zelfs 
zijne kamer, waarin hij zelfs 
geene plaats voor zijn bed had 
gelaten, hetwelk in een 
voorhuis was geplaatst. Hij 
at , sliep , kleedde zich en 
ontving..."zijne- vrienden te 
midden van deze ongehoorde 
stapels van boekdceleri. Zij
ne dolle zucht ontsnapte aan 
de hekelende "pën van AD-
DISON niet; hij bestempelt 
hem in den Tatler met 
den, naam van TOM FOLIO. 
RAVTLINSON bezat uitgebreide 
kennissen, en was met de 
letterkundige mannen van 
zijnen tijd verbonden, en 
voornamelijk met MAITTAIUE, 
die hem zijne uitgave der 

Hekeldichten van JCVENALIS 
opdroeg. Men heeft de Jaar
boeken van AtüREDüs BETER-
J.ACENSIS , volgens eemhand-, 
schrift, hetwelk RAWMNSON 
bezat, gedrukt. Hij overleed 
in 1725. Men besteedde zes
tien dagen enkel tot het ver-
koopen zijner handschriften. 

* .RAWUNSON (RICBRD) , een 
geleerde Engelsche oudheid* 
kundige lid der koninklijke, 
maatschappij van Londen en 
van die der oudheden, werdin 
1690 geboren , beoefende de, 
wetten . te Oxford, alwaar 
hij in 1719 den doctoralen 
hoed bekwam. Hij beoe
fende bij voorkeur de oud
heden en de penningkunde, 
verzamelde rijke bouwstoffen 
ter voortzetting van het J.ihe-
nos oxonienses van WOOD ,. 
en droeg veel bij tot het in 
het licht geven van verschei
dene werken over de oude, 
geschiedenis. Hij heeft eene 
Geschiedenis van Oxford 
geschreven, en het werk 
van LENGLET DraFRESNOY over 
de FP~ijze om de Geschie
denis* ie beoefenen, 2 d l . n , 
in 8.^° in het Engelsch ver-

I
taald. Deze achtenswaardige 
man overleed te, Islington ,. 
den 6 april 1755 ; zijn hart 
werd in eene marmeren lijk
bus gesloten, en in de ka
pel van het collegie van den 
heiligen JOANNBS te Oxford 

o 4 .• . 
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geplaatst. Hij liet bij testa
ment , aan deze hoogeschool 
zijne bibliotheek, zijne ge
denkpenningen en zijne hand
schriften na. 

RAT (JOANNES) of JOHN 
WfiAt in het Latijn RAIÜS , 
een geleerde natuurkundige, 
in 1628 in 'het graafschap 
Mssex geboren. Zijn vader 
•was een smid, en hij stu
deerde ; te Cambridge, al
waar hij lid van het JJrie-
eehheids collegie werd. Na 
dé academische graden ver
kregen te hebben, werd hij 
tot priester der anglikaansche 
leerk gewijd, maar zijne te
genkanting tegen de gevoe
lens der épiscopalen, belette 
hem beneficiën te verkrijgen. 
Hij troostte zich over het 
gemis der'kerkelijke goede
ren^ door de beoefening der, 
natuur. Hij bezat al wat 
er vereischt werd om dezelve 
te doorgronden :, een' wérfc-
zamen geest, een' vurigen 
ijver, een onvermoeiden 
moed. Hij doortrok Enge-
land, Schotlanden Ierland, 
Solland, Duitschland Ita
lië, Frankrijk, en verschei
dene andere landen, waarin 
hij werkzame nasporingen 
ïnaafcle/De koninklijke maat
schappij van Londen beij- ' 
verde zich in 1667 hem te 

.bezitten, en verloor hem in 
1706. Hij had toenmaals 
den ouderdom van 78 jaren 
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bereikt: RAY bragt zijn leven 
als wijsgeer door, en ein
digde het op dezelfde wijze. 
Zijne zedig- en minzaamheid , 
verschaften hem beroemde 
vrienden. Hij was niet, zoo-
als zekere geleerden-, karig, 
op zijne - nasporingen , hij 
deelde dezelve met een innig 
vermaak mede. Hij "paarde 
met de wetenschappen eens 
natuurkundigen, die van eenen 
letterkundige en godgeleerde. 
Zijne werken , Waarin men 
veel bondigbeid, wijsheid en 
geleerdheid aantreft, zijn: 
1.° een e Geschiedenis der 
planten 8 dl.1» in fol. 1686 

— 1688, 1704; en de drie 
dl.» te zamen , 1716, in-
fol. —._ 2.° eene Nieuwe leer-
wijze tot de kennis der plan' 
ten, Zonden, 1682, in 8.vo 
— 3.° eene Catalogus der 
planten van Engeland en 
der aangrenzende eilanden, 
Londen, 1677 in 8.v0 met 
een bijvoegsel in 1688 en 
verschillende andere kruid
kundige perken. Zijn stel
sel verschilt van dat van TODR-
NEFoaT. Deze verdeelt de 
planten in 22 soorten terwijl 
RAT er 28 telt : intusscheri 
hebben bekwame natuurkun
digen beweerd, dat deze 
geslachts vermenigvuldiging 
geene naauwkeuriger rang
schikking gevormd had dan 
die van TouatfEFoaT en Lltf-
NEirs, on dat de rnoeijelijk-
heden, in deze verschillende 
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stelselen vérgoed werden. (Zie 
TpURNÉFOitx). — 4.° Een Ca
talogus der planten uit de 
omstreken van Campridge, 
1660, in 8J°, met èeh aan
hangsel van 1663 , en een van 
1685; —< S.oStirpïum 'Euro-
pearum extra Briianhiüm 
nascentium sylloge, Zonden, 
1694, in 8.v° _ 6.° Sy
nopsis methodica animalium 
quadrupeditm et serpentini 
generis, ibid, 1724 in 8.7°, 
•— 7.° Synopsis methodica 
dvium etpiscium, ibid, 1613, 
in 8.v° — 8.° Historiain-
sectórum clint Appendice 
Martini jListeri de scara* 
bceis britannicis , 1710 in 
4.to — 9èo Dictionariolum 
trilingue secundum loods 
communes , *— 10.° De va- • 
riisplantaruMmelhodis dis-
*ertatio , 1696 , in,4.to. Dit 
is eene verdedigingsrede van 
zijn stelsel. Alle Voorgaande 
werken zijn in het Latijn. 
Ds voornaamste, welke hij in 
het Engelsen geschreven heeft, 
zijn — 11.° het Bestaan en 
dé Wijsheid Gods, in de 

_, werken der schepping ge
openbaard. Dit boek is in 
het Fransen vertaald, Utrecht, 
1714 in 8.v° Er heetscht 
vele bondig- en geleerdheid 
ia hetzelve. — 12.o Drie 

'Verhandelingen over den 
Chaos en de schepping der 
wereld ,' den zondvloed en 
de toekomende ontbinding 

0 o 

dèr wereld, waarvan „de 
uitvoerigste uitgave Alë van 
Zonden, 1713, in 8,vo is,, 
— 13,° Eene; Vermaning 
tol de godsvrucht, den eeni-
gen grondslag van het te
genwoordige of toekomende 
geluk. Deze verhandeling \% 
tegen' BATLB, die ontkende 
dat een staat uit christenen 
'zamengesteld, die de voor
schriften van J, ö. naauw-
keurighjk waarnamen,bestaan 
konde, — 14,° Onderschei», 
dene Verhandelingen over 
verschillende godgeleerde on-. 
derwerpen, in 1692 , te 
Londen , in 8.v° gedrukt; 
15.0 eene Verzameling van 
wijsgeerige brieven, 1718 
in 8.° welke in derzelvef > 
geheel geene belangrijke ver? 
zameling uitmaken; *̂ ~ 16.° 
Plaatselijke, zede kundige 
en natuurkundige Waarne
mingen betrekkelijk de laov 
den,.welke hij doortrokken 
heeft, 1673, en 1746 , in 
8J° — Men moet hem niet 
verwarren met den abt Av-
GÜSTINDS Emiwos R A T , van 
wien er eene Jlgemeene 
zoologische verhandeling , 
of algemeene Geschiedenis 
aller viervoetige dieren en 
groote zeevissohen en beken-
de vogels, bestaat, Parijs,. 
1788 in 4. t0 een geleerd en 
wijsselijk geschreven werk. 
Zie het Journ. hist. et lêtW 
15 october 1789. bldz. ,243* 

, 5 • ' • : • • • . • ' • ' • • • ; • • • . 
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RAÏOSBR (KAREI.) in 1641 
ie Presburg geboren, be
oefende de geneeskunde te 
Straatsburg te Leijden en 
te Montpellier, te r w ij 1 h ij 
zijne_ kunst met veeJ bijval 
in aijn-e geboorteplaats uit
oefende , deelde der keizer
lijke academie van Weenen 
een aantal waarnemingen 
mede,'welke bem, in 1594, 
het lidmaatschap van dat ge
nootschap verwierven , bij 
overleed den 14 januarij 1707 
te Presburg, Zijne Waar
nemingen over eene menigte 
zeldzame en belangrijke on
derwerpen , welke tot de 
geneeskunde en de natuur
lijke historie betrekking heb
ben y hebben eene plaats 
gevonden , in de Miscellanèa 
der academie, waarvan hij lid 
was. Men heeft nog van hem 
Waat nemingen, gevoegd bij 
die van PAÜLOS SPRINDÏ,ER , 
met aanteekeningen; Frank
fort , 1691 in 4.*°. 

KAraoiTD. —ZieRAIMOND. 

* RATMOND (JOANNES AR- '' 
NADD) oud bouwkundige des 
konings, werd den 9 april 
1742 geboren; zijn vader 
PETRUS RAYMOMD , aannemer , 
van gebouwen, gaf hem de 
eerste bouwkundige lessen. 
Hij kwam in 1760 te Parijs 
en na in 1761 , den grooten 
bouwkundigen prijs behaald 
te hebben, begaf hij «ich 

I
naar Rome. Hij kwam in 
1776 naar Parijs terug, en 
eenigen tijd daarna, beriep 
men hem naar Montpellier, 
om er het schoone plein du 
Perron aanteleggen. Nadat 
hij vervolgens tot bouwmees
ter der staten van Langue-
doc benoemd was, ontwierp 
hij een-plan voor een geregts-
hof en eene gevangenis voor 
de stad Aix, alsmede een 
voor de opngting van de 
heilige BARTHOLOMEUS kerk 
van Bordeaux; maar deze 
plannen konden, bij gebrek 
aan fondsen, niet ten uitvoer 
gebragt worden. Hij bouwde, 
op kosten der provincie Lan-
guedoc , de stiftkerk van Ile 
Jourdain, op vier ur.en af-
slahds van Toulouse. In 1784, 
kwam hij zich te Parijs ves
tigen , alwaar de academie 
der schoone kunsten hem lot 
een h'arer leden benoemd 
had. In het daaropvolgende 
jaar , bouwde hij, in de 
straat Gros Chenet voor 
de beroemde mevrouw LE 
BRUN , het schoone huis, het
welk den lof aller kenners 
weg droeg kort daarna werd 
hij tot bouwmeester dqs ko
nings benoemd. De minister 
CAIONNB had het plan ge
vormd hel circus van, Nimes 
geheel te herstellen, en RAT-
MOND moest aan het hoofd 
van deze onderneming ge
plaatst worden. • De omwen
teling deed dit plan verge-
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ten ; RAYMOND sloot zich als-
toen id zijn kabinet op; en 
bezat wijsheid genoeg om in 
de staatkundige onlusten van 
Frankrijk niet te figureren. 
Hij werd bij de oprigting van 
het Instituut, lid deszelvén, 
en men belastte hem met de 
werken van het Louvre van 
het Museum , van de biblio
theek , van de opéra , van 
het paleis van Saint Cloud, 
en , gezamenlijk met den heer 
CHALGRIN , met de oprigting 
van den zegeboog,- VEtoile 
genaamd; welk werk nog 
niet voltooid is. RAIMOND 

/was van af 1809 door eene 
zeer zware, ziekte aangetast, 
waaraan hij den 28 februarij 
1811 Bezweek, na, zoo als 
hij zelf zegt, eene tusschen-
poozing tusschen leven en 
dood gemaakt te hebben. De
ze kunstenaar bezat een zacht 
en weldadig karakter, en was 
een dergenen, welke in Fran~ 
krijk den goeden smaak in 
de bouwkunde herstelden-. 

RA'YMONDIS (JOANNES ZA-
CHABIAS of PARADIS DB). — 
Zie PARADIS. 

* RATNAL (WILLEM THO
MAS FRANCISCÜS) een der be
roemdste" wijsgeerige schrij
vers, der 18.e eeuw, deji 
l l . e maart 1713 te Saint-
Genie» in Rouergue (Fr. 
Dep.t Jveyron) geboren, be
gaf zich, nog zeer jong zijnde, | 

onder de Jesuiten; en maakte' 
opgang, in het onderwijs ei> 
in dé predicatie. Maar daar 
hij eene levenswijze moede-
werd i welke.igèenszinsm et 
zijn karakter nooh met zijne 
persoonlijke gevoelens strook
te , verliet de abt RATNAL. 
in 1747 j de maatschappij 
der Jesuiten, en ging(zich 
in de hoofdstad vestigen.al
waar hij, in hoedanigheid van 
plaatsvervangend priester, 
zich aan de parochie van 
SaintSulpice verbond; na
dat 'hij vervolgens dé beoe
feningen der heilige bedie
ningen vaarwel had gezegd, 
begaf hij zich \n de wereld, 
nam den titel van letterkun
dige aan , en schaarde zich 
onder de wijsgeerige seete:. -
Daar RAYNAL geene fortuin 
bezat, zocht hij middelen van 
bestaan in de beoefening der 
letteren;1 eenige zijner eerste 
werken, de letterkundige 
F'erhalen en de Gedenk
schriften van Nitrorr DE LEN-
CLOS voorzagen in zijne be
hoeften, maar zijn thans 
bijna vergeten. Zijne Ge
schiedenis van het stadhou
derschap , door 'belangheb
bende vrienden opgevijzeld , 
maakte grooten opgang. Dit 
boek is een kort begrip der 
omwentelingen , welke Hol-
landt gedurende dat dit land 
zich aan deSpaansche heer
schappij onttrokken had, ge
schokt hebben. RAYHAL had 
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'jfcïcfe «iendeü géfriaakt. ï)i* 
ÜËRÜÏ, HOtBACfl en de 
éndéré wijsgeer én fan die» 
tijd i üaifiëH hém ónder hunne 
bescherming,-.dedén' hem dè' 
fëda'ctie vatf dëii Mercurë 
dé Fraiicë toevertrouwen y 

- e'ri hielpen* hem ntfet hunnen' 
invloed óftf hém een 'onaf* 
hanfcelijk bëstaah té v'erjgé-' 

/.keren." Mën zégt intusschéfi 
dat fcififi£,; wién de lét* 
terfcü n'dige bëzfïghedèïi n 1el 
fërrptëfi, zich ,op handel-

/ spëcülktiSü'toelegde', etf hét, 
bleek- dót #ij .vöór"- zijü'é" for
tuin '... n öttigër* waren. Hét 
was; t& middeü dër agiotagië 
dat hij' zijne' Histoitë etc, 
^Wijsgeêrigê GeschièdëniÊ 
dër kündeUihötëllingën van 
dé Muróp&anén in de beide 
Indiëri) órttwieJp én in-hét 
Kont gaf." Dit werk Ver
geef t iffl770, en diïszëlfs, 
in* den beginne' zeer! twijfel* 
8Ch%é opgang'f. vleide1 dé 
eigfenliefde des sChrijyeriS niét, 
M$&i dè partij verhief Wél-
dra d'# verdiensten* deszëltfén 
dóot ho'ógdra^én'de lofreden/, 
eö gaf even ztfo telé vérde-» 
di'gsofcpilteö in' hét Jicht: als 
er" hék'ël'ingën van féïsch'e-
nén; Hét' schijnt dat Mtx&t, 
in» dit werk door verscliei-s 
déne' zijner triénden gehól-' 
'jm. weid. MièrM werd 
met de vërzam'elïn'gder bou w-* 
stoffen heiast; de graven*fan 
iÈlfArNJöiA? éü> vdn Sofia* leWr-
«teft MettöTiën' j de ÊarW 

; D^BOÊBACÜ, Nlfcfkó», Jtf-
iü'irËS'tfB Pfi&fl'Jifiji, én VoóYal 
DIDÈRÓÏ j Varétf aan.bet-* 
siëlfe wëfkzaarii^ »' Wiè#eèt 
niéf> zégt GRipi, dat bijM 
ée*n derde der JVijsgeërigé 
Geschiedenis aan DIMROT' 
bèhöóft ? Hij was gedurende' 
twéé" jaren éan hetzelve 
wWkz'éafiï, én wij* hébben' 

: Eêm eëtf góéd gedeelte er van 
©Sdër" onsiè éigëffë oogën ziétf 

: z'attjeftstélleö. ïfij zélf witf 
dikwijls' verschrikt óvëF de' 
stoftiheid, v# aaf rttóde hij 2ijv 
ft'étf vriend liet sprekefj. Maar/ 
wie*,- tfëide hij hem;, zal dit1 

durtfen. önde'Hëekënën? Ik" 
aritwööfdde hëtó", dè abt, 

' ik", zég ik ü ; ga' maar f ooft," 
(Zie het W~oórdenbtiek dët 
ongetitiëriidën; 2,e uitg, N.a: 
8264 en héUelfdë N.o-in'dé 
Verbeteringen). Volgens d& 
grondbeginselen van' dusda^ 
nige jfnedëwërker*, ropet de 
ongodisdiëristigé geest'y welke 
iti hét geheelë boek door'*' 
straalt volstrekt geënë ver-
wondering baren. Hetzelve 

.werd in 1770 iü' het- licht 
gegeven. Het was eerst na' 
den 19 December 1779, dat 
een vonnis van den raad, 
ei?',- ais' Bühenfa'nds ge-
drökt, «teri invoer* van in 
Frankrijk verbood. Nadat 
het publiek >dVor dëszèlfs 
aanmerkingen henl' de ge-* 
btekeft iijftls' tferks1 had on'-
der het öög gefir&gt, be> 
gaf JUxfsfAi zyöh op reïi > 
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'en bezocht de vpörnaarpsjLê 
bandelplaa{seö van Frank» 
rgk, jETollanden Engeland. 
Door over den handel djer 
heide fndiën te spreken, 
had hij de eigepliefde der 
Engelschen betrekkelijl? hun», 
ne volkplantingen geyleid;. 
dok. tffcrd hij te Londen. 
me{ eene ,?eer yleijende on
derscheiding onthaald, Hij 
bevond zich eens in de gaj-
Jerij van het lagerhuis: %oot 
dra de redenaar zulks . ver> 
nonien bad, het hij eens? 
klaps'de verhandelingen sta
den tot dat men aan RkJ* 
NAt eene eerëplaats had aan
gewezen; Bij zijne terug
komst uit 'Engeland, hield 
hij zich te Xïeneyé* óp» en 
hij .gaf, eene nieuw uitga?? 
zijner Gesefciedenis in het 
licht, ï781« Dezejye beyaj; 
nuttige verbeteringen, en 
meer naauwkeurige artike? 
Jen en aanteekeningen over 
Sina, M Vereenigd.e Staten,. 
en piver den handel in het 
algemeen; maar, daaren
tegen ontwikkelt hij zijnen 
haat tegen de koningen en 
de Godsdienst meer openlijk» 
Hij bevond zich te Gour-
levoie, toen zijn werk, op 
nieuw het- onderwerp aller 
gesprekken in de hoofdstad 
uitmaakte, Achtenswaardige, 
aan de dienst vap LODBWIJK 
XVI, verbondene lieden, 
plaatsten de Wijqgeerige 
«Ge$tthied#nis op eene tafel, ia 

de' kamer yap dezen Vorst, 
ten einde hij dezelve konde 
doorjpopen. jtopEWttK XVI, 
van natuur godyrnchlig, werd 
er over verontwaardigd ,, en 
het- parlement beval, vol
gens den eisch van den 
adyocaat-generaal , dit werk; 
tq verbranden. De Sorbonne 
verklaarde hef hoek verfoei? 
jelyh i fin bestempelde het-, 
zelve piet zppder grond, 
met den titel yan, raas* 
kalling eerier goddeloze 
miei. Er werd een beslqjt 
van gevangenneming ten op-
zïgte van den schrijver uit* 
gevaardigd ; hij werd gec 
waarschotjwd en verliet Cour" 
bevoie, oni zich paar de war 
teren yan Spa te begeven. 
Hij vertrok vervolgens naar 
JDuitwhland, en nadat hij 
zijne reis tot Berlijn had-
voortgezet , liet hij aan FRE-
DERIK II de vergunning ver
doeken dien vorst zijne hul
de te mogen aanbieden. De 
koning van fruissen be
paalde hem den dag. Deze 
vorst stond bij zijne schqjfp 
tafel: » JJJijn heer, zeide 
hij hem ; gij zijt oud,, zoo
wel als ik 5 laat ons» 'ron
der complimenten gaan zit
ten. Gij vindt mij lezen
de een uwer werken, de 
Geschiedenis Van het stq,d-
houderschap." De ijdelheid 
van RATNAJ,, die buitenge
meen groot was, was ovejr 
dit gemeenzame onthaal zeör 
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voldaan , hij antwoordde FBE-
DERIK, in den toon derzelf
de ijdelheid: » Deze geschie
denis is een der werken 
mijner vroegste jeugd: ik 
heb er betere geschreven dan 
dit. — » En welk is dan 
dit werk ? vraagde de vorst. 
— Het is , antwoordde R i t -
HAt, mijne wijsgeerige Ge
schiedenis der beide Indien. 
— Ik ken die niet, her-

, nam FBEDE'RIK , ik , heb er 
nooit van hooren- spreken." 
Dit koel en onverwacht ant
woord , maakte Rar/NAt een 
•weinig verlegen , die zich 
haastte het gesprek af te 
breken. Hij bezocht ver
scheidene hoven, als of hij 
zijnen naam wilde rondvoer 
ren. Bij zijne terugkomst 
in Frankrijk, verbleef hij 
langen tijd in de zuidelijke 
provinciën. Hij gaf aan de 
academiën van Marseillè en 
van Lyon verscheidene prij
ken, waartoe hij dé onder
werpen voorstelde. Het be
langrijkste is dat, hetwelk ten 
doel had te bepalen of de 
ontdekking van jtmerika 
voor Europa, nuttig, of scha
delijk was geweest. Door 
den ouderdom tot rijpheid 
gekomen, en minder door 
de gisting der harlstogten 
beheerscht,.zag hij in de in
voering der tailooze nieuwig
heden, welke bij het ontstaan 
der constituerende vergade
ring plaats hadden , slechts 

aanslagen tegen de eigendom
men , en aanmoedigingen tot 
de•'• losbandigheid 'onder het 
volk., Den 31 mei 1791, 
rigtte hij eenen langen, brief 
aan deze vergadering, waarin 
men de volgende zinsneden 
opmerkt." Ik durfde, zeide 
hij , gedurende langen tijd 
tot de koningen over hunne 
pligten, spreken V duldt dat 
ik heden aan het volk over 
deszelfs dwalingen spreek, 
Zoude het dan waar zijn, 
dat ik mij met schrik moet 
herinneren, dat ik een dier-
genen ben , die, door eene 
edelmoedige verontwaardi
ging tegen de willekeurige 
raagt te ondervinden , mis-
Schien aan de losbandig' 
heid wapens hebben gege
ven, . . . . ? .Op het punt van 
ten grave té dalen, wat zie 
ik rondom' m i j . . , ? gods- 4 

dienstige oneenighedeh, bur
gerlijke verdeeldheden, de 
ontroering van den eenen, 
dé vermetelheid van den an
dere j een bestuur de slaaf ' 
def volksdwingelandij, het 
heiligdom der wétten door 
toomelooze'mannen omringd, 
die .dezelve beurtelings of j 
dicteren of trotseren willen ; ' 
soldaten zonder tucht, aan- i 
voerders zonder gezag, mi- : 
nisiers zpnder middelen, ter- j 
wijl de openbare magt enkel ' 
in de klubsen bestond. . J 
Gij verheugt u dat uwé loop- ! 
baan ten einde loopt, en gij | 
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zijt slechts met bouwvallen 
omgeven, en deze bouwvallen 
zijn met bloed bezoedeld en 

, met tranen bevochtigd: doffe 
en onbepaalde geruchten, een 
land, hetwelk van alle kanten 
rookt en beeft \ kondigen 
daarenboven nieuwe uitbars
tingen aan. Wie heeft ooit 
voor een groot volk, eene' 
op eene afgetrokkene en her-
sénschimmige gelijkmalqng, 
gegronde constitutie , : durt 
ven droomen.., ? Mijne ge-

, dachte gaat zoo ver, dat ik 
wensch dat1 het graf zich 
spoedig over mij toéslujle, 
gijr zult van eenen zielto-
genden grijsaard de waarheid 
ontvangen, welke hij u ver
schuldigd is." ToenRAYNAL 
als wijsgeer sprak, had hij 
een aantal bewonderaars ge
vonden ; nu sprak hij einde
lijk als verstandig man, en 
diezelfde bewonderaars ver
achtten zijne raadgevingen, 
en gingen zelfs zoo ver, dat 
zij hem beleedigden. , Men 
stelde niet het minste belang 
in zijnen brief, en men npem-
de hem een' ouden mijmeraar. 
Daar bij den verschrikkelijken 
loop zag, welken de omwente
ling nam, ging hij zich tè Pas« 
sy .vestigen, alwaar hij ge
heel vergeten leefde, en al
waar hij den tijd had zich 
door eene juiste overweging 
te overtuigen, dat zoo als 
hij zulks in «ijnen brief aan 
de vergadering schreef > hij 

een" dergènen was geweest 
die de losbandigheid wa~ 
pens had gegeven. Hij woon
de sedert -eenigeti tijd te. 
Moniheri; toen hij, • den 6 
Maart, 1796» te Ghaillot', 
bij eenen vriend in dën ou
derdom van 83 jaren , bijna 
van alwat hij bezat ontbloot, 
overleed. Vier uren voor zij
nen dood had hij een dagblad 
hooren voorlezen, op het-
welke hij critisehe aanmerw 
kingen had gemaakt, Zijne 
fortuin was dusdanig vermin
derd , dat men , naar men ', 
zegt bij hém geen ander geld, 
dan een assignaat van 50 
livres vond ; hetwelk toen
maals 5 FraDsche stuivers in 
specie waardig was. Het di
rectorium , hetwelk zich be« 
zig,hield met de organisatie 
van het Instituut, had herri 
tot lid deszelven voor de 
geschiedkundige klasse be
noemd. RAYNAÜ was ook lid 
van de koninklijke maatschap
pij: van Zonden, en van de 
academie van Berlijn» Zie 
hier de lijst' zijner voor
naamste werken : — ï.° Bis» 
tqire etc. {Geschiedenis van 
het stadhouderschap) , Pa
rijs , 1748 in l l m o 5 1750, 
2 dl.» in 1819 herdrukt. Hij 
liet dezelve op zijne kosten 
drukken i verkocht zelf de 
exemplaren ,• en verspreidde 
er naar men zegt 6000 van t' 
— 2.? Èisioire etc. {Ge* 
schiedenis van Engeland,) 
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ibid 1750, 2 dl.» in U.m 
Hen laakte te regt in deze. 
beide werken eenen rede
naars- en hoogdravënden stijl 
weinig overeenkomstig den 
goeden smaak en de ge-
sqhied'i:9ndige waardigheid. 
In, 1820 hebben de gebroe
ders BAUD OUIN dit werk on
der den titel van Mistoire 
etc (Geschiedenis des Mn-
gelschen parlements), door 
•LoDEwiJE BONAPARTE met 
\dantee kening en van NAPO
LEON, herdrukt.-r—3.°.^raeo 

-'dotes etc. (Letter-geschied' 
krijgs- en staatkundige bij
zonderheden van Europa van 
de verheffing van JtjiREl 
V tot de keizerlijke waar
digheid tot den vrede van 
Jkm), ibid 1753, 3 dl.n' 
in 12.»0 Dit werk biedt 

.vrij zeldzame en belangrijke 
bijzonderheden aan en is in 
eepen ongeKunstelden vloei-
jenden stijl geschreven, wel
ke hoedanigheden mé« zel
den in zijne overige voort
brengselen aantreft, met uit- i 
zondering echter van hét 
volgende, aan hetwelkemen 
dezelfde verdienste toekent. 
— 4.o Mistoire etc. (Ge
schiedenis der echtscheiding 
van HENDRIK Vilt), ibid, 
1763, in 12.*no —.5»° fe-
le etc, (Militaire school), 
«ene ruwe verzameling, waar? 
in 'men onder elkander voor-
heelden van dapperheid*, en 
laag- en lafhartigheid aan.* 

treft, —• 6.0, Mémoires etc. 
(Geschiedkundige gedenk
schriften van .Europa), 
1772 , 3 dl.n in 8.*°, waar
in de critiek en de bijzon- • 
derhëden niet altijd naauw-
keurig zijn.,— 7.° Tableau 
etc. (Tafereel en omwente
lingen der Engelsche volk
plantingen in Noord-Ame-
rika)', 1781 , 2 dl.n [a 12 ,mo 
•— 8.° Histöire etc.(Wijs-
geerige en staatkundige ge-

. sehiedenis der volkplantin-
'gen en des handels van de 
Europeanen en de beide In
dien)>." Parijs, 1770, Ge-
neve, 1781 , 1 0 dl.» in 8.vo 
'te Parijs, in 1820 herdrukt. 
Delof, door LAHARPE. aan dit 
werk, bij deszelfs eerste ver
schijnen toegezwaaid, schijnt 
veeleer door eenen sekten-
geest, dan den- ónpartijdigen 
man gedicteerd; en de oor- , 
deelkundige lezer vindt bjj . 
het doorloopen der wijsgeer 
rige geschiedenis, verwarring, 
ongerijmdheid , vermoeijendë 
uitvaringen tegen de be
staande wetten en gebruiken, 
de besturen, en vooral te
gen de koningen en pries
ters. De verdienste, welke 
men ontwaart in verscheiden 
dier Memori'én, betrekkelijk 
den handel eenigér natiën . 
wordt in evenwigt gehouden 
door ontelbare dwalingen en 
onnauwkeurigheden , door 
buitensporige, verhalen en ta-
fereelen, welke evenzeer met 
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' 4e-goeie «eden als met de 
maatschappelijke welvoege-
hjkheid strijden. Deze eer
ste gebreken zijn, wel is 
waar in de tweede uitgave 
verdwenen ; maar zoo als wij 
gezegd hebben, de schrijver 
toont zich in dezelve nog 
meer, verbitterd tegen de 
vorsten, en de Godsdienst. 
Zijn soms edele en verheven 
stijl, neemt al te dikwijls 
den toon aan van eenen op 
«ene stellaadje staanden kwak
zalver , om aan, de menigte 
plathecjen én bedreigende ver-
wenschingen tegen het dis-
potismus en het bijgeloof 
uit te, kramen. RATNAÏI ver-

•klaart werkelijk den oorlog 
niet alleen aan de openba
ring, maar ook. aan dé ze
deleer en aan elk burgerlijk 
•gezag. De God der Joden 
-was voor hem slechts een 
plaatselijke God, zoo als 
•die der andere natiën, en 
de grondvesting'des christen
doms , was enkel het uit
werksel eener slechte logica. 
Zijne geheele zedeleer was 
op .deze beide beginselen ge
grond : verlangen om te ge-
nieten, vrijheid hm ie gé
nieten. Hij verhief zich te
gen het vaderlijke dispotis-
mus, dat den uitwendigen 
eerbied en eenen onvermo-•'] 
genden en geheimen haat 
tegen de vaders • te weeg 
brengt. Hij durfde den vol-
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j ken evenzeer Hulpmiddelen 
tegen de dwingelandij aan
bieden. » Mogt het ware 
licht, zeide hij, die wezens 
in derzelver regten herstel
len , die, om zé weder op 
lè vatten, enkel het gevoel 

' derzelve behoeven j " Wijzen 
der aarde, : wijsgeeren aller' 
natiën, u alleen betaamt 
het, 'wetten te maken,door 
dezelve aan uwe medebur
gers aan te wijzen, Hebt 
den moed, uwe broeders 
voor te lichten. Doet die 
bezoldigde mannen blozen, 
die op de bevelen huris mees
ters, gereed zijn j hunne me
deburgers uit te roeijen. Doet 
in hunne ziel de-natuur en 
de menschehjkheid, tegen 
de omverwerping der maat
schappelijke wetten opstaan... 
Openbaart hun de geheimen 
welke he,t heelal in de duis
ternis en gekluisterd hou
den, en dat bij de ontdek
king, hoezeer men met hunne 
ligtgeloovigheid den spot 
drijft, de verlichte v.olfcen 
eindelijk, te gelijkertijd , de 
eer des menschelijken ge-
slachts wreken," Wij zul
len dit artikel eindigen met 
de aanhaling der volgende 
volzitinen , uit de geregtelij-
ke vordering van den advo-
kaat SEGÜIER, tégen 'de wijs-
geerige geschiedenis van 
RATNAÜ : » Door eenè zeer 
verbazende zondérlihgheid, 

p 
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is deze geschiedenis ,, die en
kel wijsgeerig en staatkundig 
had behooren t& zijn, die 
enkel de nederlating der Eu
ropeanen in de beide Indien 
ten onderwerp had; die geen 
ander doei moest hebben, 
dan den bloei en de bevor* 
dering des handels; is dit 
verhaal van daadzaken , in 
verschillende tijdperken voor
gevallen, zoo zeer met god-
delooze uitvaringen,' bittere 
verwij tingen, onbetamelijke 
schimpreden,, en grove las
teringen , ten opzigte van 
alles vrat tot de christelijke 
Godsdienst betrekking heeft, 
en daardoor zelfs vreemd aan 
het ondervyerp is, doörmengd, 
dat men zou "zeggen, dat de 
schrijver dit werjc enkel on
dernomen heeft, om onder 

' een enkel gezigtspunt, aller
lei goddeloosheden te. ter,-
eenigen. . . . Wij: zullen, 
,vóegt de; advqkaat-generaal 
es bij, niet. in bijzonderhe
den treden, ten opzigte van 
0&- droomerijen,, welke men 
in dit werk over de souve» 
reiniteit uitkraamt, JDe schrij
ver schijnt ziph bij de vijan
den \an Frankrijk te,voer 
gen i om hetzelve te honen; 
en deze zoogenaamde pa
triot, vaart uit in smaad-
woorden, zelfs tegen het be
stuur onder hetwelke hij 
leeft. Volgens hem stelt de 
Godsdienst niets anders, dan 
eene barbaarsche yerachtelij* 

ke , ongerijmde , bijgeloovi* 
ge-, kinderachtige, onbetame
lijke zedeleer voor... JDe 
goddeloosheid, de vermetel
heid , de verachting des ge-
zags en de geest van onafhan>-
kelijkheid ,, zijn zoo duide
lijk in dit werk uitgedrukt, 
dat men kan zeggen , dat de 
schrijver slechts een bar-
baarsch wetboek heeft ver
vaardigd , hetwelk geen an
der doel heeft dan om de 
grondslagen der. burgerlijke 
orde omver Ie werpen. Door 
al de deelen van het stel
sel, in het geheel dezer ge
schiedenis verspreid, bijeen 
te brengen, zou men het 
plan van- algemeen? omver
werping, welk dit afschuwe
lijk voortbrengsel bevat, kunr 
.net» schetsen*" Verscheiden 
schrijvers, hebben de .bewe
ringen van ÏUTITAL weder-
legd» (Men vindt i« de wer-
ken van den kardinaal GtfHi-
Dit' een stuk over dit on
derwerp). Dezescbrijver* zich 
zelven schamende over zijne 
dwalingen, stelde zich op 
den avond van zijn leven 
voor, om eene nieuwe uit
gave zijner werken, van al
le: ongodsdienstige en revo-
lutionnaire hevige uitvarin
gen; zijner vrienden .gezui* 
verd , in het; licht te géTen» 
Zijne familie, zegt men , be
zit dit handschrift. 

BATNAÜD (TflEOPintus), te 
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Sospello', in het grnafsehap 
Mzza, in 1583 geboren, 
begaf zjch in 1602, ir* de 
maatschappij der Jesüiten, 
en bragt in- dezelve Zijn ge-
heéle léven door, ofschoon 
door zijne orde-broeders 
gedwarsboomd , en door 
vreemdelingen tot het ver
laten derzelve aangespoord. 
Sommige schrijvers hebben 
hem als een Franschman be
schouwd , wijl hij steeds in 
Frankrijk geleefd heeft. Na 
de schoone letteren en de 
godgeleerdheid" in verschik 
lende gestichten zijner maat-
Schappij te hebben onder
wezen , overleed hij in 1663 
in dat van £yon. Déze schrij
ver bezat eenèri doordrin
genden geest,'eene levendi
ge Verbeeldingskracht, en 
een verbazend geheugen. H-ij 
had zich op alle vakken toe
gelegd , doch aan zijne wij
ze Van schrijven ziet men , 
dat hij de zuivere Latijhsche 
schrijvers al te zeer verwaar
loosd had. Navolger van 
verschillende stijlen, heeft 
hij , toen hij zich eenen ei
gen stijl heeft willen vor
men , zich vooral dien van 
ÏACiTüS eigen gemaakt. Hij 
schijnt dikwijls duister, wijl 
hij er naar streeft, om ge
tochte uitdrukkingen, en uit 
het Grieksch ontleende woor
den te bezigen. Hij wilde 
oorspronkelijk zijn, zoo wel 

in zijne vöordfagt als -in «zij
ne denkbeelden. Bij de 2a* 
menstelling van een hoofd* 
stuk over de goedheid van 
JESÜS CHRISTUS , noemde hij 
Hem s GttiiisTüS bmtis, bon
net , bóhüm. Ofschoon hij 
iri dé zameoleving den zachta
sten der mertschen s.cheen, 
was hij echter met de pen 
in de hand zeer bijtend. On
danks zijne gebreken, zullen 
zijne uitgebreide geleerd
heid, en eénè soort van 
zondèrlingheid in de door 
hem gekozene onderwerpen, 
zoo wel als in de behande
lingswijze derzelve, -zijne-
werken steeds doen zoeken; 
Men onderscheidt , onder 
anderen : Mrotemalade bö-
nis et malis libris; Syrti-
bola antoniana Bonie, 1748 
in 8.v% "betrekkelijk het 
Jtnionius-vuuf; ffeieroelitti 
spirtlualia , Waarin hij over 

,de zonderlinge en vreemde 
vroomheid handelt, welke 
met de ware godsvrucht niet ' 
bestaanbaar schijnt. Men vindt 
in dé overige verscheiden 
onderwerpen niet eéne voor-
beeldelooze originaliteit. On
der de hekelschriftenv welke 
uit zijne pen zijn gevloeid, 
zijn er geene heviger, dan 
dal, hetwelk hij tegen de 
Dominikanen in het licht 
gaf,-'. onder den titel van 
Petrus a Falie clausd. De 
parlementen van Jix m 
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Toulouse veroordeelden dit 
•yrerlr tot het vuur; een 
vonnis, waarin even zoo 
v«el luim als gestrengheid 

; doorstralen. Hij had een 
boek vervaardigd ten voor-
deele van het scapulier, 
Parijs, 1653, in 8.7°; 
maar hij herriep later deze 

^ verhandeling,, als zijnde van 
liet, begin tot het einde door 
eène vreemde hand verminkt» 
De karmelieten lieten niet 
n a , om in alle kloosters 
hunner orde, plegtige hjk-
diensten voor hem te vieren. 
Al zijne Werken, leZyon, 
1665 — 1669,. in 20 dl,» 
in fol, gedrukt, hadden niet 
teel aftrek, en derzelver 
drukker. BOISSAT stierf in het 
gasthuis. De meeste der ge
schriften van pater RATNA'OD , 
waren reeds afzonderlijk ge
drukt, en hij had de smart 
eenige derzelve op den In
dex te zien plaatsen. Deze 
komen bijna alle voor in het 
20,e dl.' getiteld: Jpopotn-
feius» (Zie HÜRTADO-THO-
MAS-). Men vindt de lijst 
der wérlïen van JRATNAÜD , 
in het 26.e dl. der Memörien 
van NICERON. 

RATNAÜID. — Zie RAI-
NOLDS. 

RAZIAS , een der voor
naamsten onder de Joden, 
welken men zelfs den vader 
de» volks noemde, uithoofde 

R A Z , 

van de toegenegenheid, welke • 
hij voor hetzelve koesterde, 
werd door NICANOR (zie dat 
artikel) aangespoord om den 
afgoden te offeren. Deze 
veldheer liet het huis. van 
RAZIAS met vijf honderd sol
daten omsingelen. Toen RA
ZIAS zag, dat de deur op 
het punt stond van openge
broken te worden , bragt hij 
zich zelven , om niet in de 
handen der afgodendienaars 
te vallen, en de oorzaak 
hunner' godslasteringen te wor
den-, eenen: degénsteek toe; 
doch daar hij zich niet doo-
delijk gejcweist had ,;; stortte "• 
hij zich boven van eengn 
muur af en kv?am op het 
hoofd neder; hij rigt,te zich 
echter, weder op. besteeg ee
nen steilen steen, nam meï vol-
lehanden zijne ingewanden uit 
zijn'geopönd Jigchaarn , en 
wierp dezelve op het volk, 
God; biddende hem weder op 
te wekken (II Machab,, XIV , 
37. _ ; 46). Deze daad is 
verschillend verklaard getvor-
den. Somrnige Kerkvaders, 
onder anderen de H. Aü-
GÜSIINDS , veroordeelen de
zelve; anderen beschouwen 
dezelve als ingegeven door 
den Heer van leven en dood ,• 
voor wien alle wijzen, om 
over ons leven te beschik
ken heilig en wettig zijn. 
Wat hiervan zeker is , U 
dat, zonder de handelwijze 
goed te keuren , men de be-
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doeling van den moedigen 
Israëliet kan prijzen, welke 
in dezelve een middel meen
de te zien, om het geloof 
en dé standvastigheid zijner 
landgepooten te bevestigen. 
Een oordeelkundige , godge-, 
leerde merkt aan,, dat men 
niet vplgens de gewone ..re
gelen der christelijke zede
leer, zekere buitengewone 
daden moet beoördeelen, 
•waaraan de,Heiligen zich. in 
de vervoering van een leven
dig geloof, eene Cvurige lief
de of van eene diepe smart , 
hij het zien der groote mis
daden en beledigingen Gode 
aangedaan, hebben overgege
ven. Omniasanctopumdicta 
Vel facto, ad accuratum nor-
man 'exigenda non Sunt, 
— ZieApotLONlA. 

* RAZOÜT (de Graaf Lo-
DEWUK NICOIAAS) , luitenant-
generaal, te Parijs ,.in 1773 
uit eene adellijke familie van 
Bourgondi'è geboren , beoe- , 
fende > in den beginne de 

.regten, en trad vervolgens 
in 1792 als tweeden luite
nant in het »Sa?Te-regiment. 
Hij s.teeg van rang tot rang, 
in de veldtogten der om* 
wenteling, werd in Ï796 
adjudant, en in 1801 ko
lonel van het 94.e regiment. 
Zijn schoon gedrag in den 
slag van Eylau verwierf hem," 
den 14Febraarij 1807, den 
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rang ;van brigade-generaal, 
In 1808'm.Spanje gebruikt,, 
onderscheidde hij zich den; 
27 „October bij den aanval 
van Lerin , aan den linker 
oever der Ebto, en werd 
den 31 Julij 1811 tol, di
visie-generaal benoemd. Hij 
voerde in die hoedanigheid 
het bevel "in den Bussischen • 
veldtogt,: en onderscheidde 
zich in hét gevecht van Va-
lontina, in den slag der 
Móskowa , en in den-aftogt 
van Maskau. Te Dresden, 
gevangen genomen , bevond 
hij zich tijdens de restau
ratie , in 1814 XéRaah in 
Hongarije* Hij zond het 
eerst zijne onderwerping aatf 
den koning in , en lokte die 
der officieren uit, welke zich-
bij hem bevonden; > Bij zijne 
terugkomst in Frankrijk 
verhief de koning hem tot 
ridder vanden H. LODEWIJK,. 
Tijdens den inval van BO
NAPARTE, gedurende de hon
derd dagen, bleef hij eeni-
gen tijd verborgen, intüs-
schen besloot hij later dienst 
te nemen, en werd met het 
bevel belast der 21.e mili
taire divise te Bourges, al
waar hij veel bijdroeg tot de 
handhaving der orde,- gedu
rende de afdanking vaa het 
.ZosVe-leger, De ministervan-
oorlog had hèm in 1819, 
het bevel over de 3.e mili
taire divisie te Met» toever-
3 ' '•''•', 
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tröuwd. Hij overleed aldaar 
aan senen aanval van .be
roerte den 10 Januarij 1820. 

• -.*; RAZZI (SrtyiNüs), een 
monnik ohdei* den voor
naam van HIERONMIDS , een 
Italiaansche ieiiterfcündige, -In 
1527 te fflarradi-, in het 
diocees van Faenza gebo
ren ^ begaf zich in de Ca-
maldiulenzeriorde., beoefende 
de ' , gewijde en ongewijde 
letterlkundè , ;en w.erd «roder, 
de goede schnj&ers van zij
nen tijd geteld. .Zijne proza 
is duidelijk en naauwkeurig 
en men vindt anatjne verzen 
vuur ën ongedwongenheid.; 
Hij werd in verscheidene 
onaangenaamheden met zijne 
oversten gewikkeld, die het 
ongaarne zagen, dat hij zich 
inèt de ^samenstelling van 
tooheèlstükken bezig hield , 
welke op de tooneelen van 
Italië werden uitgevoerd. 
In de daadwerkelijke zamen* 
stellingen waren weinig met 
den geest van den religieu
zen staat overeen te brengen. 
Later schreef hij enkel on
berispelijke werken. Hij over
leed te Florence in 1611 , 
en heeft nagelaten: 1.° La 
Ceeoa; la Batia; la Cos' 
tanza , blijspelen \ la Gis-
monda t Il Taneredi, treur
spelen : — 2.° Verzameling 
van gebeden aan J. Ü, en 
aan de heilige Maagd, 
Florence , 1556» — 3.° Mi

rakelen der Heilige Maagd, 
ibid•; 1576. -— 4.» Levens-
beschrijvingen van vier be
roemde mannen: >de beide' 
UJBERTÏ'S , hertogen van J.--
thene, SiLrESTJEUïDM'\-ftlÊ-« 
Dicis, en COSMUSDE/Mm-
mms, den oude, florence, 
1580. 

'* RAZZI {SróAPHKïiJs),, een 
beroemdp döminikaner: en 
tweede'broeder van den VOÖT* 
gaande» te Florence den 16' 
December:1531 geboren > had 
nog den ouderdom van 18 
jaren niet bereikt toen hijgden 
28 «Junij 154Ö >• m het klops* 
ter van den H. MARCÜS dier 
stad het religieuze gewaad 
aanvaardde.. 'Hij onderwees 
langen üijd iri Velschillende 
kloosters zijner orde, en pre» 
dikte met roem» Met deze 
voorregten paarde hij gods
vrucht, «ach te zeden, en ijver 
voor de klóostertucht. Men 
vertrouwde hem het opper
gezag over verschillende ge
stichten en het oppertoezjgt 
over de studiën toe, en, in 
1587, was hij algemeen vi-* 
i . . . " . . . » ï « kans zijner provincie. Hij 
schreef verschillende werken, 
in de talrijke lijst van welke, 
wij ons tot de aanhaling der 
navolgende zullen bepalen t 
1,° De locis theologicisprw-
lectiones, Perosa, 1603, in 
"4.*° Pater RAZZI verkort 
heigene wat over dat onder
werp MEWHIOK CANO , een 
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dominikaner doctor, had ge
schreven , én . verbetert er 
datgene in wat. aan dien be
roemden godgeleerde mogt 
ontsnapt z i j n : — 2.° La 
Corona angelica , owero 
cinque libri ne quali si tratta 
in lingua volgare della Sos-
tanzadegliangeli, degli loro 
intellezione, della loro vo-
lonta, della loro erudizione 
e della loro amminislraaio-
ne, seguilando san TQMJSO 
D'JQÜINO. — 3,0 De in-, 
carnatione collationes habi-
tce in gengrali sludiö péru-
sino , anno . J573, — 4,,°' 
.Cento casi di coscienza, 
Florence, 1578 en 1585 , 
Venetië en elders, verschei
den malen herdrukt. — 5.° 
Summa confessorum, sea 
summa casuum conscientice. 
—• 6.o Quattro' librt sopra 
la sfera del monde> etc., 
della natura e proprieta dell 

i api, owero pecchie, da gravi 
autori rapcolta, Lucca. — 
7.° Lezzioni sopra TOBIA, 
Foligno, 1569.— 8.° Zeer-
reden , in grooten getale. — 
9.° Un libro di laudi sen-
za poesie ,con la propria 
•musica, Venetië, 1563.—• 
10.° Il Bosario della Ma
donna , in ottava rima, 

con Ie annotazioni in pro-
sa, Florence, 1583. — 11 > 
LHnnario dominicano, con 
Ie annotazioni in prosa , 
Perosa , 1587 , in 4.*° —• 
12.0 Füe dei sanii del 
sacro ordine de predicatori , 
cosi omini • come donne , 
Florence, 1577, in 4 . t 0 ; 
met; vele vermeerderingen 
herdrukt, ibid, 1588 , in 
4.*° Dit werk vorderde on
eindige nasporingen." De 
schrijver verhaalt dat enkel 
in den • loop van het jaar 
1572, hij te voet meer dan 
900 Italiaansche mijlen af
legde , en het Jtnarkgraafschap 
Jncona, JRomagnc, Lom' 
bardijë, Pièmont enz. door
kruiste,, om de handvesten 
der kerken en kloosters, de 
bibliotheken, de openbare 
bewaarplaatsen, te bezoe
ken, de plaatselijke kronij-
ken te raadplegen, en de 
tot de zamensteJling dier le
vensbeschrijvingen, vereisch-
te bouwstoffen te verzame
len. . Het jaar des, overlij-
dens van pater SERAPHINÜS 
BAZZI is niet juist bekend, 
alleenlijk weet men dat' hij 
in 1613 als een 82 jarige 
grijsaard nog leefde. 

EINDE VAN HET TWINTIGSTE DEEt, 
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