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V O O R W O O R D . 

Tom ik in. November 1848, in hel Voorwoord tot 
het S $ . E Dl van het door mij in hot Nedcrduitsch bewcrktc 
Geschiedkundig Woordenboek van DE FELLER twee hoofd-
mien en opgaf, die zoowel uitgevers ak bewerker tot het 
besluit hadden gobragt, om kunne veelomvattende onder-
ncming zoo voUcdig mogclijk te maken, cn tc dien eindc 
een Supplement of Bijvoegsel op het Woordenboek in 
het licht te geven, was het nog niet gchcel te voorzien 
dat bij die twee hoofdredenen — namelijk de verbetcring 
en aanvulling dor onnaauwkcurighedcn, onmllcdigheden, 
anachronismen cnz. die, in wccrwil aller voorzorg, in het 
Woordenboek wren gcslopen, en de mededecling der le-
vensschetsm titer beroemde cn bcruchte mannen en vrouwen, 
welke aedert hot achtercenvolgend in het licht verschijnm 
der verschillcnde dcelcn van hel Woordenboek overladen 
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zijri —, dat bij die twee redenen, zeg ik, nog eene belang-
rijke derde zou kmnen gevoegd worden; hierin bestaande, 
dat door de mededeeling van naauwkeurige levensschetsen 
der mannen, die als waardige slagtoffers of als volksmen-
ners, in de laatste, helaas! nog niet geheel besliste woeling 
en worsteling ter hervorming of verkrachting van alle 
wettelijke verdragen, of ter omverwerping van alle maat-
schappelijke orde, den dood vondm, er tevens een overzigt 
dier beivegingert in de versohillende Europesche Staten zou 
.kunnen worden geleverd; trouwens men behoeft reeds in 
dit Deel slechts eenew vlugtigen blik te werpen op de 
artikels AFFRE , AUERSWALD , BATTHYANY , BLUM , BREA , 

DAMESME, DUVIVIER, enz., om zieh te overtuigen van 
hetgene, wat inen hierin ie wachten heeft. — Rijk daar-
enboven zijn de twee laatste decennien, in gmote, beroemde 
m bemchte mannen, die vanihetwerelätooneel ztyn afge-
treden: elke kirnst, elke wetenschap, elk vak, elke rang, 
elke waardigheid vindt in dezelve zijne vertegenwoordigers 
en beoefenaars. Van den vorst tot den handiverker en 
landman, worden elks Verdiensten vermeid, en mar waarde 
geschat en beoordeeld. Kerk; en godsdienst, krijgs- en 
staatkunde, letteren en geschiedenis, penningkmde en 
oudheden, taal- en dichtkunde, zang- eh toonkunst, ge-
nees-,: heel-, kruid- en ontleedkmde, godgeleerdheid en 
wijsbegeerte, beeidende kmsten en werktuigkunde, regts-
geleerdheid, zeevaart- en landboiiwkunde ; met 6en woord, 
elke maatschappeMjke stand vindt reeds in dit eerste Deel, 
zijne voorStanders of beiden. 
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Om echter de grenzen mn het toi de bewerking van 
dit Supplement mij voorgestelde bestek niei ie oversehrij' 
den, heb ik daarbij tot regel aangenomen, in deze nieuwe 
galerij enkel de biographien van voorname, uitstekende 
of bijzonder beruchte personen optenemen, en die nullit 
feiten onaangeroerd ie laten, welke voor de zamenleving 
in het algemeen, en voor Nederland in het bijzonder van 
geenerlei belang zijn, en wier vermelding aan dit werk 
eene noodelooze uitdijing zoude geven. 

De voornaamste handleiding, door mij bij de bewer
king van dit eemte deel des Supplements gevolgd, is de 
nieuwe editie in het Fransch van DE FELLER'S Woorden-
boek, onder den titel vanBiographie universelle ou 
Dictionnaire historique etc., door C H . WEISS en den 
abbe BUSSON, 1847—1850,, in 8 zware dl.n royaal 8 . T 0 

formaat, met een Supplement tot 1 8 5 0 in het licht ge-
geven. De niet geteekende Artikels in dit werk voorko-
mende zijn daaraan ontleend, hetzij in getrouwe navolging 
of in vrije omwerking. De overige met een * geteekende 
artikels .zijn of de vrueht van eigene nasporingen, of 
van bereidwillig'e m beleefde mededeelingen, of wel zijn 
dezelve uit andere letterkundige bronnen geput, Onder 
de laatste is mij van geene geringe dienst. geweesi de 
Allgemeine Realencyclopädie oder Conversationslexicon 
für das katholische Deutschland, u. s. w., met de 
Ergänzungen, Nachträge en Neueste Einlaufe, in 1 2 
zware dl.n gr. 8.V 0, 1846—4850, in het licht versehenen. 
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De menigvuldige verwijzingen, in het Supplement 
naar het Hoofdwerk of het Geschiedkundig Woordenboek 
voorkomende, zijn met deze verkorting: -Wbk.- aangeduid. 

Eindelijk blijft mij nog over, de hulde mijner er-
kentenis aan die mannen, zoo binnen als buiten ons 
vaderland, aantebieden, welke mij door de, even zoo 
bereidwillige als dienstvaardige, mededeeling van hoogst 
belangrijke, doch minder behende, bijzonderheden betrek-
kelijk voorname personen, mijne iaak verligt, en aan 
dit werk eene hoogere waarde bijgezet hebben. Bij v'oort-
during blijve deze onderneming hunner welwillendheid 
aanbevolen! • 

Zevenaar, Januar^ 1851. 
N; V. 
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LARE (DIRK VAN DER), van 
1198 tot 1212, bisschop en 
heer van Utrecht, was proost 
van Maastricht geweest. Ver-
pligt om tegen WILLEM , graaf 
van Holland, eenen hardnekki-
gen oorlog te voeren, werd'hij 
geslagen en gevangen genomen 5 
•zijne onderdanen bevrijdden hem. 
Nadat WILLEM op zijhe beurt 
door den 'hertog van Braband 
was gevangen genomen, maakte 

•VAN DER AARE zieh gedurende 
zijne gevangenschap meester van 
verscheiden Steden van Holland, 
die hij, zoodra zijn vijand we
der in vrijheid was gesteld, 
moest teruggeven, maar wel-
dra versterkt door het bondge-
nootschap van den graaf van 
Looz, den schoonzoon van 
W I L L E M , die zijn vijand was 
geworden, trok hij tegen Hol
land op, waarvan hij de Sou-

, yereiniteit had gekocht; maar 
na eenige voordeelen behaald te 

I . DEEL. 

hebben, zag. hij zieh genood-
zaakt,, om van zijne ontwerpen 
aftezien. VAN DER AARE over-
leed in 1212, eh werd in de 
hoofdkerk te Utrecht begraven. 

AARSCHOT, (hertogvan), in de 
16.E eeuw, een ijverig voorstan-
der, der Spanjaards en hunner 
heerschappij in deNederlanden, 
verwierf door zijne diensten, 
de ridderorde van hot Gulden
vlies',' waarmede PHILIPPUS I I 
hem in 1556 versierde, bene-
vens een bevelhebberschap in 
het leger, terwijl hij tevens tot 
lid van den raad vanstaten 
werd benoemd. Men kan ligte-
Hjk begrijpen, dat hij geen deel 
nam aan het vörbond der ede-
len, die tegen Spanje ea Rome 
opstönden. Na zieh van de 
staatszaken verwijderd te heb
ben, wijdde hij zieh toe aan de 
vereering van MAMA , waar
van hij het afbecldsel, op cenen 
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penning gestagen, droeg en door 
zijno huisgenooten deed dragon 5 
eene onderscheiding welke met 
aflaten achtervolgd werd, 00k 
voor degene, welke zijn voor-
beeld volgden. AARSCHOT ver-
zetto zieh tegen net huis van 
Oranjc, en drong aan op de 
herstelling der oudevoorregtenj 
maar hij werd to Gend gevan-
gen genomen. Aan de vrijheid 
teruggegeven, werd hij stadhou--
der van Brugge, vanwaar hij 
in 1588, tot den rijksdagwerd 
afgezonden. Om eindelijk de 
verdrietelijkheden te ontgaan, 
welke zijne getrouwheid aan de 
Catholijke godsdienst, hem ge-
stadig «it Holland berokkende, 
begaf Inj zieh naar Vemtio ,al-
waar h\j in 1595 overfeed, 

* .AARTJE VAN LEVDEN , een 
goeel schilder, in 1498 te Ley-
den geboten, was eerst wol-
kammer, doch, na zieh op het 
schilderen le hebben toegelegd, 
maakte hij zulke vorderingen, 
dat FRANS FLORISZ. hem zeer 
voordeelige aanbiedingen deed, 
indien hij zieh te Antwerpen ,* 
wilde vestigen. Hij weigerde 
zulks, en verdronk in 1564. 

* ABACHUM(tfe»Zi</e),eenedele 
Perzer, die met zijnen vader 
MARIOS , zijne moeder MARTHA 
en eeneh broeder, AUDIFAX ge> 
naamd, onder keizer CLAUDIUS 
naar Rome was gekomen, en 
met dezelve het geloof in CHRIS
TUS , den Zoon Gods, door den 
wreedsten dood, als martelaar 
bekrachtigde. De dag hunner 
gemeenschappeläke herinnering 
is do 19 January,. 

A B A. 

ABARCA {don JOAQÖIN), Spaansch 
prelaat, den 22 Mei 1778 , te 
Huesca geboren, werd in staat-
kundige aangelegenheden betrok-
ken, gedurende de regering van 
FERDINAND V I I , die zijno dien-
sten beloonde, door hem in 
1824 , tot het bisdom Huesca 
te benoemen. Aan de zaak 
van don CARLOS getrouw geble-
ven, waren ,noch de ontberingen 
der ballingschap, noch de ver» 
moeijenissen, noch de gevaren 
in Staat om zijne standvastigheid 
te verflaauwen, noch zijne ver-
kleefdheid te ontmoedigen voor 
dengene, wiens minister en 
vriend hij.was. Op het eindo 
zijner' dagen nam hij do wijk 
naar het karmelieten-klooster van 
Lmzo, bij Turijn, alwaar hij 
den 21 Junij.1844 overledenis. 

ABASCAL {don JOSÉ-FERNANDO), 
le Oviedo, in 1743 geboren, 
werd, na zieh in 1762 in den 
oorlog tegen de Engelschen te 
hebben onderscheiden, met den 
titel van luitenant des konings, 
naar het eiland Cuba gezonden, 
ten einde Havannah tegen do 
aanvallen der Engelschen te bo-
schérmen. Het algemeen com
mandement , en het beheer van 
het koningrijk van Nimw-Ga-
licië waren de belooning' der 
diensten, welke hij„by dezoge-
legenheid bewees. In 1804 , 
werd hij tot. den rang van veld-
maarschalk verheven, en met 
de waardighfiid van onderkoning 
van Peru bekleed. Hij was 
scheep gegaan, om zieh der-
waarts te begeven, toen hy door 
de Engelschen gevangen geno
men en naar Lissabon gevoerd 
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werd j doch het gelukte hem te 
onlsnappen, en Inj kwam ein-
delijk te Lima aan. Hij behield 
deze kolonie in haren pligt, 
wekte den handel van Peru we
der op, dat door uitermaie 
groote verliezen verarmd was. 
Toen hij het berigt van den 
in val van Fransche troepen in 
Spanje vefnam', deed hij aan-
zienlijke sommen gelds, Salpe
ter en buskruid naar het Schier
eiland vervoeren, ten einde 
hetzelve in den onafhankelijk-
heids-oorlog behulpzaam te zijn, 
en hij hield zieh bezig, met de 
belangrijkste Steden van zijn 
gouvernement te versterken en 
van levensmiddelen le voorzien. 
Hij r i g l l e ook een regiment op, 
de Vrijwittigers der Spaansche 
vereeniging van Peru genaamd, 
ten einde de goede verstandhou-
ding tussch'en de Spanjaardsen 
Amerikanen te handhaven. De 
cortes, over zijn gedrag voldaan, 
verleenden hem, bij besluitvan 
den 30 Mei 1812, den titel 
van markies. Hij werd in 1816, 
door PEZUELA, in zijn gouver
nement vervangen ; deze wilde 
hem, volgens het gebruik, nood-
zaken, om voor zijn vertrek 
fekening van zijn beheer àfle-
leggen, maar al de inwoners 
verzetteden zieh daartegen, en 
hij ging te Callao scheep, om 
naär zijn vaderland terugte-
keeren. Hij overleed den 30 
Juny 1821, te Madrid, alwaar 
zijne militaire en administrative 
talenten, gepaard met eene in 
burgerlijke verdeeldheden zeer 
zeldzame gematigdheid, hem de 
algemeene achting en eenen eer-

vollen naam hadden Verworven« 

ABBA (de able JACOBUS AN
DREAS), te Farigliàno, in 1780 
geboren, beoefende de godge-
leerdheid in het seminane van 
Possano in Piemont, en ontving 
aldaar laier de heilige wijdingen. 
Na zieh op eene bijzondere wijze 
op de beoefening der wijsbe-
geerte te hebben toegelégd, werd 
hij in 1826 beroepen,om eenen -
leerstoel in de redeneef- enbo-
vennatuurkunde ,• aan de ko-
ninldijke lini versiteit van Turijn 
te. bekleeden. Deze geleerde 
heeft de volgende werken na-
gelaten : 1.° Brief aan FILAMETO , 
in 8 . W 5 — 2fi Delle cognizioni 
umane, in 8. T 0 Met eenen on-
vermoeiden ijver werkle hij aan 
de voorbereiding der ,bouwstof-
fen tot een groot werk over de 
oude en nieuwere Bespiegelende 
Jtennissen van den menschelijken 
geest, toen de dood hem den 
31 ; January 1837, te Turijn 
wegmaaide. 

ABBEMA (BALTHASAR) , een Ne-
derlander, bekleedde eenen over-
heids-post in zijn vaderland, 
toen in-1784, een opstand le
gen den stadhouder uilbarstte, 
aan welken hü met vuur deel-
nam. Bij den .invai der Prui-
sen in Holland, op het einde 
van 1787, kwam hij eene schuil-
plaats in Frankrifk zoeken. Hij 
was nog aldaar in de maand 
December 1789 , toen FAVRAS 
in regten werd betrokken, en 
kwam in dat proces als bezwa-
rend geluige voor. Men weet 
dal FAVRAS, die beschuldigd 

A 2 .. 
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was, van legen de Omwcnteling 
te hebben zamengcspannen, niel 
kon verkrijgen dat men hem 
zijnen heschuldiger bekend 
maakte, en dat de ontlastende 
getuigen niet eens gehoord wer
den (zieFAVKAS-WM.-). ABBEMA 
riglte te Parijs een bankiers« 
huis op. Hij heeft krachtdadig 
medegewerkt tot den opbouw' 
van het Cour Balave, in de 
straat St. Denis. Toen de Fran
schen zieh van Holland had-
den meesler gemaakt, werd 
ABBEMA tot gevolmagtigd minis
ter te Hamburg benoemd. Hij 
is in die slad' onder de verden-
king overleden,. van zieh als 

- agent der. vijanden van Frank-
rijk te hebben laten gebruiken. 

ABBOT (KABEL), lid der konink-
Kjke maatschappij van Landen, 
en van die der oudheidkun-
digen, geheim-zegelbewaarder 
van lerland, en leeraar in de 
regten aan de Universiteit van 
Oxford, te Dingden in Berk
shire, in 1757 geboren, maakte 
goede Studien te West-Mvnskr, 
en vérvaardigde reeds toen hij 
nog slechts scholier was, tot 
3of der keizerin CATHABINA van 
Busland, lalijnsche verzen, die 
hem van wöge deze vorstin, 
eenen gouden gedenkpenning 
deden ten deel vallen. Bijzijne 
meerderjarigheid de bezitter 
eener groóte fortuin geworden 
zijnde, legde hij-zieh niettomin 
op de beoefening der wetten toe. 
Hij werd tot driemalen als lid 
van het parlement benoemd, 
alwaar hij zieh onder de ver-
dedigers cn vriendon van PITT 
schaarde. ABBOT werd achleréen-

volgend eerste staats-secretaris 
van lerland, een der lords-
commissarissen derschalkamer, 
geheimraad des koningrijks, en 
eindelijk redenaar van het lager-
huis. Deze laatste waardigheid 
vordort eene diepe kennis der 
wetten, een vlug en bondig re-
deneerkundig talent, eene groote 
tegenwoordigheid van geest, en 
vele geschiklheid tot den arbeid; 
want het is in het bureau van 
den redenaar, dat al de bill's, 
die aan het lagerhuis worden 
voorgestckl, ontworpen en be
werkt worden/ Hij heeft groote 
diensten aan zijn vaderland be* 
wozen. Het is aan hem, dat 
Engeland de oprigting eener 
school der handvosten, eeno 
Commissie voor de openbare 
oorkonden, en eene andere voor 
de staatshuishoudkunde te dan
ken heeft, welke laatste weten-
schap tot d.usverre geheel vor-
waarloosd was. Hij verwijderdo 
zieh in 1817 van de staatszaken, 
tot groot leedwezen van • het 
parlement, dat voor hem den 
tilel van pair en dien van graM 
van Colchester verzocht en ver-
kreeg. Hij overleed den' 8 Mci 
1829, en Met na.- i .o Zes Ver
handelingen ; — 2.o De Regts-
geleerdheid van Chestershire met 
die van het land van Wallis 
vergeleken, 1795, in 8 .v°; en 
naamloos: Over hei gebruik en 
hetmisbruikvanhethekelschriß, 
Oxford, 1780, in 8.vo 

* A B E I L L E (JOHAN-CHRISTUAN 
IOBEWUK) , cen beroemde toon-
kunstenaar on componist, den 
20 February 1761, te Baiteulh 
geboren, word in de hooge Ka-
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rels-school te Stutgard, door BA-
RONX en SäMANNgevormdj kwam 
in 1782, in de hertoglijke Wur-
tembergsche hofkapel, werd in 
1802 , na den dood van ZOM-
S X E E G , concertmeester, later hof-
organist, en director der muzijk 
in de Stiftkerk, en overfeed in 
1832 , na 50 jarigen diensltijd 
als gepensionneerde. Onder zijne 
composition,-. verdienen als, de 
meest uitstekende, genoemd te 
worden: Das Aschermittivochs-. 
lied van JACOBI , voor 4 stem-
men; verder de Opera's Amor 
ürid Psyche; —r Peter und Aenn' 
chen; eene verzameling van tie-
deren (zangwijzen tot HÜBNERS 
gedichten), onderscheidene COM-

. certen, trios, enz. , , 

ABEL , koniog van Denemar-
ken, beklom den troon in 1250, 
na ERICH V I , zijnen oüdsten 
brooder, te hebben doen ver-
moorden 5 niet lang echter had 
hij genot'van zijne overweldi-
ging; twee jaren later, werd hij 
door de oproerige Friezen ver-
moord. Even zoo. bedriegelijk 
als wreed, verstond hij de kunst 
om zijne natuuriijke wreedheid, 
onder het uiterfijke der goed-
heid en vriendschap te verber
gen. Zijn zpon CHRISTOFFEL I 
volgde hem op. 

ABEL (BAREL EBEDERIK), een 
beroemde toonkunstenaar, te 
•Göthen in 1719 (volgens anderen, 
in 1725] geboren, was gcdurendo 
bijna 10 jaren verbonden, aan 
de kapol van den keurvorst van 
Saksen. Nadat de rampen des 
oorfogs dit hof tot eene gestrenge 

bezuiniging hadden genoodzaakt, 
verfiel jiij Dresden, in 1758, eh 
bereisde Duitschland; eihdelylc 
kwam hij in het volgendejaär 
in Engeland aan, alwaar hij 
kamer-musicus eh kapelmeester 
der koningin van Engeland werd. 
ABEL was minder componist dan 
uitvoerder. Hij werd voor den 
bekwaamslen viool-speler van 
zijnen tijd gehouden, en munlte 
vooral uit op de Gambra-harp. 
Men heeft van hem 27 compo
sition , van 1760 tot 1784, in 
Engeland, te Partys, te Berlißn 
en Amsterdam in het licht ver
sehenen. De wijn-dorst verkortte 
zijne dagenj hij overfeed te 
Londen, den 22 Junij 1787. 

; ABEL (CLARK) ,, een Engeische 
arts en reiziger, was verbonden 
aan het gezantschap van lord 
AMHERST, door het Britsch be-
stuur in 1810 naar Sina ge-
zondeni Nadat dit gezantschap 
den 9 Augustus aan den mond 
van de Pei-Ho [Witte Rivier] 
geland was, kwam helzelvoden 
29 der zelfde maand, te Yueti" 
MinYuen, de verblijfplaats des 
keizers; maar zag zieh verpligt 
oogenblikkelijk weder te ver« 
trekken, wijl het zieh niet aan 
het Sinesche ceremonieol wilde 
onderwerpen. Het begaf zieh 
daarop, längs ri vieren en ka-
naleri naar -Canton, alwaar het 
den 1 January 1817aankwam.' 
Op zijne terugreis naar Europa 
deed het schip aan boord van 
helwelk hij zieh bevond, vol-
gens gewoonte het eiland Sinl 
Helena aan, on hij word aan 
NAPOLEON voorgesteld, die hem 

3 
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ABEL (NIELS HENRIK), een 

beroemde wiskunstenaar, den 
2 3 Augustus 1802, aan de west-
kust van Noorwegen, in het 
dorp Frindoë [stift Christian
sand} geboren. Daar zijne fa-
milie in 1803 Girrestadt was 
gaan bewonen, verbleef ABEL 

aldaar tot in 1815, in welk jaar 
hij in de school der hoofdkerk 
van Christiania werd opgeno« 
men. In den ouderdom van 
16 jaren begon hij zieh op de 
beoefening der -wiskunde toete-
leggen, en hij maakte in körten 
tijd vorderihgen, welke de aan-
dächt van eenige beroemde man
nen op hem vestigden, die het 
zieh ten pligt rekenden hem te 
moeten aanmoedigen. In de 
hoogeschool van Christiania op-
gônomen, had hij' het âan de 
welwülendbeid- zijner hoogleer-
aren, en aan de buitengewone 
ondersteuning, welke hij van het 
gouvernement onlving, te dan
ken, van aan zijnen wetenschap-
pelijken smaak geheel en al 
voldoening te kunnen geven. 
Zijne geschriften zijn meestal in 
de Fransche taal. In 1820 gaf 
hij in het Magasin pour tes 
sciences naturelles eene verhan
deling in het licht, getiteld: 
Âlgemeene wijze, om functiè'n 
cener variabele grootheid te vin-
den, toanneer eene eigenschap 
dßzer functiën door eene cquatie 
tusschen twee variabeten uitge-
drukt is. Nadat hij op aanbeve-
ling der hoogleeraren BASMDSEN 

en HANSTEEN, do vergunning 
had bekomen, om op kosten van 
het Zweedsch gouvernement, 
ter voortzetting zijner studiën, 
door Duitschland, FranJcriß on 

verscheiden vragen deed* In zijn 
vaderland leruggekeerd, Weld 
ABEL zieh bezig, met het in 
het licht geven zijner waarne-
mingen. Tot heelmeester van 
het algemeen bestuur der In
dien benoemd, bragt hij ver-' 
scheiden jaren te Calcutta door, 
alwaar hij de natuurlijke voort-
brengselen des lands beoefende. 
Hij maakte zich.gereed om de 
hoogere door de Ganges be-
sproeide gewesten van Hindu
stan te bezoeken, toen dedood 
hem den 26 December 1826, in 
jeugdigen leeftijd verraste. Men 
heel't van hem; 1.° Ver slag 
cener Beise in het binnenland 
van Sina, in de jaren 1816 en 
3817-, bevattende een verhual 
der, voornaamstc gebeurtenissen 
van het gezantschap van lord 
AMHERST aan het hof van Pe

king, London, 1818, in 4. T 0 , 
met kaarten en platen. Deal-
gemeene kaart van Sina, en 
the van den weg van het ge
zantschap, längs de Yang-Ts^-. 
Kiang, zijn genomen volgens de 
groote kaart der Jesuiten, door 
ANVILLE in het licht gegeven, 
en waarvan ABEL de naauwkeu-
righeid prijst. Eene ernstige en 
langdurige ziokte belette hem 
zijne waarnemingen met.al die 
zorg voorttezetten, welke hij er 
wel in wilde gebragt hebben, 
en zieh al de wenschelijke on-
derrigtingen betrekkelijk den 
S t a a t der natuurkundige weten-
schappen in, Sina te verschaffen. 
— 2.° Verhandeling over het 
zimcbccldigc opschrift van Hi
malaya, in de Verzameling der 
Aziatische maatschappij van Cal
cutta. 
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ílaliS te reizen, begaf hij zieh 
in 1825 naar Berlijn, alwaar 
hij in betrekking kwam met 
CRELLE die zijne Zeitschrift 
für reim und angewandte Ma
thematik voorbereidde. ABEL ver
sterbe hem in zijn voornemen, 
en beloofde hem zijne mede« 
werking. Na zieh zes maanden 
te Berlijn te hebben opgehou-
den, ging ABEL Italie bezoeken, 
en begaf zieh vervolgens naar 
Parijs. DoOr FOURIER , toen-
-maals blijvend secretaris der 
akademie. van wetenschappen, 
beleefdelijk onthaald, bood hij 
hem eene verhandeling aan over 
eene bijzondere klasse van trahs-
cenderende funetien, welke later 
der akademie werd medegedeeld, 
en hem billijken lof verwierf. 
Na eene afwezigheid van twin-
tig maanden in Ztveden terug-
gekeerd, en van alle middele'n 
van bestaan ontbloot, begaf ABEL 
zieh naar zgne moeder, die te 
Christiania, in eenen aan de 
befroefte grenzenden Staat leefde, 
en zag zieh genoodzaakt eene 
zeer geringe bediening aantene-' 
men. Vier beroemde geleerden, 
LACROIX, LEGENDRE, MAURICE 
en POISSON, die met zijnen treu-
rigen toestand bekend werden, 
wendden zieh regtstreeks tot 
den koning van Zweden, ova hem 
het lot van den jongen wiskuns-
tenaar aantebevelen. Maar deze 
aanbeveling bleef zonder gevolg. 
Nadat ABEL nog meer dan zes 
maanden in het -ongeluk had 
gekwijnd, overleed hij den 6 
April 1829 , in de ijzermijncn 
van Fröhnd, op denzelfden 
oogenblik, waarop het Pruis-

sisch gouvernement, betrekke-
lijk de Verdienste zijner werken 
ingelicht, er op bedacht was, 
om hem te Berlijn eenen eer-
vollen post te doen aanbieden. 
Zijn dood werd levendig betreurd 
door de geleerden van Duüsch-
land en Italie, en het Instituut 
van Frankrijk beval, bij een 
voorbeeldeloos bösluit, dat de 
helft van den grooten prijs der 
wiskunde voor het jaar 1830 , 
aan zijne moeder zou worden 
gegeven. Men verzekert dat 
HANSTEEN zieh belast heeft al 
de werken van ABEL te verza-
melen, en met eöne levensschets 
van den schrijver in het licht 
te geven. Verscheiden • zijner 
Verhandelingen konien voor in 
de gerioemde-Ze#scAn/!5 u. s. w. 
van CRELLE en in de Astrono
mische Nachrichten van' SCHUH
MACHER. 

ABERNETHY (JOHN), een be
roemdeEngeische arts en ont-
leedkundige, in 1763 ,.te Aber--
nethy in Schotland, doch volgens 
anderen te Berby in Ierland 
geboren, maakte zijne Studien 
te Londen onder BLICK, en on-
derscheidde zieh door zijnen 
ijver eh zijne zonderlinge ge-
woonten. Later werd hij de 
kweekeling en vriend van den 
beroemden HUNTER, wiens stel-
sel hij aannam, en na wiens 
dopd hij eerste heelmeester in 
het ziekonhuis St. Bartlielemy, 
te Londen werd, alwaar hij open-
barc leergangen hield, die zijnen 
roem bevestigden. ABERNETHIT 
heeft gewigtige diensten aan de 
heolkunde bowczen, door da 
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stoute operation, welke hij met 
eene zeldzame bekwaamheid oht-
wierp en ten uitvoer bragt. Hy 
overleed den 20 April 1831. 
Zijne anatomische en physiolo
gische werken zijn talrijk 3 wij 
willen slechts aanvoeren: 1.° 
Surgical Observations, Londen, 
1804,1806,18115 — 2.0 Phy
siol, lectures, Londen, 18213 — 
3.0 Surgical Works, Londen, 
1815 tot 1825, 2 dl.n, enz. 

ABILDGAARD of ABILGAARD (PE
TER CHRISTIAN), broeder van NI
COLAI (zie ABILDGAARD - W 6 L - ) , 
een beroemde Deensche arts en 
natuuronderzoeker, droeg veel 
by tot de stichting der veeartse-
nij-school te Koppenhagen. Oolc 
had by grootelijks deel aan de 
oprigtingder maatschappij van 
natuurlijke historic in dezelfde 
stad, aan welk genootschap 
men verscheiden zeer belangrijke 

. Verhandelingen te danken heeft. 
Tegelijk met CUVIER, heeft 
ABILDGAARD eene beschrijving 
van het beroemde Megatherium 
geleverd, en verscheiden ver-
hahdelingen in het licht gege
ben, voorkomende in die der 
alcademie van wetenschappen 
van Koppenhagen, waarvan hij 
secretaris was, en in die der 
maatschappij van natuurlijke 
historie. Hy overleed te Kop-
penhagen, in 1808., 

ABOVILLE (FRANCISCO MARIA, 
graaf D ' ) , luitenant-generaal. 
pair van Frankrißk, te Brest 

. in 1730 geboren 3 trad in den 
. ouderdom van 14 jaren reeds 

bij de artillerje in dienst 5 van 
rang tot rang, tot aan dien van 
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kolonel opgeklommen zijndc, 
maakte hij in die hoedanigheid, 
onder den generaalRocHAMBEAU, 
den Amerikaanschen oo r log 
m e d e . In 1789 v e l d - m a a r s c h a l k , 
en in 1792 luitenant-generaal 
g e w o r d e n z i j nde j v o e r d e hi j h e t 
beve l over de a r tü le r i e v a n d e 
legers v a n h e t Noorden, en d e r 
Ardemen, w e r d i n 1800 inspec-
teur -generaa l van d a t wapen, 
i n 1802 s e n a t e u r , e n c o m m a n -
deerde i n 1805 e n 1809 , de 
na t iona le gardes v a n ve r sche iden 
depa r t emen ten . Bij d e eerste 
t e r u g k o m s t der BOURBONS in 
1814, w e r d hij op de l i js t der 
pa i r s v a n Frankrijk g ep l aa t s t . 
Door BONAPARTE in 1815 , in 
die waärd ighe id g e h a n d h a a f d ; 
we ige rde h i j z u l k s . Bij d e 
t w e e d e t e r u g k o m s t des k o n i n g s , 
i n d e ordönnant ie v a n d e n 24 
Julij b e g r e p e n , die h e m v a n 
de k a m e r der pa i r s u i t s l o o t , 
w e r d h i j door de o rdönnan t i e 

, v a n d e n 14 Augustus.er w e d e r 
i n gep laa t s t . Hij o v e r l e e d in 
1817. Men heef t h e m d e u i t -
v i n d i n g de r Sluit-raderen (roues 
ä voussoir) voo r d e d i ens t d e r 
a r tü le r ie t e danken. 

ABOVILLE (AUGUSTINUS GABRIEL 
» ' ) , z o o n v a n den v o o r g a a n d e , 
t e la Fere i n 1774 g e b o r e n , e n 
i n 1820 o v e r l e d e n , d iende even -
zeer bij d e a r t ü l e r i e , en w e r d 
gedurende den loop der veldtog-
t en v a n 1792 t o t 1814 ach te r -
eenvolgend l u i t e n a n t , k a p i t e i n , 
bata i l lons-chef , ko lone l e n v e l d -
maar scha lk . Hij, ondersche iddo 
zieh verscheiden m a l e n i n d e n 
oorlog met Spanje, c n voorna-
me l i j k te- Talavera, In 1814 > 
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door LODEWHK XVI I I , tot rid-
der van den H. EODEWUK , en 
vervolgefls lot commandeur der-
zelfde orde benoemd, was hij 
op het tijdstip van zijn over-
lijden, een der inspecteurs van 
de artillerie. 

ABOVILLE (AUGUSTUS MARIA, D ' ) , 
broeder van den voorgaande, 
te la Fere, den 12 April 1776 
geboren, trad als kweekeling 
der artillerie, in don oüderdom 
van 16 jaren, in dienst. Hij 
maakte de veldtogten van 1792 
en 1793 mede, maar op het 
einde van het laatstgenoemde 
jaar, werd hij als verdacht in 
hechtenis genomen, en tot na 
den 9 thermidor gevangen ge-
houden. Inzijnenranghersteld, 
verscheen hij achtereenvolgend 
op de slagvelden van Europa. 
Te Wagram, alwaar hij het be
vel voerde over de artillerie te 
paard van de, garde, werd hem 
de regterschouder door een' ka-
nonskogel weggeschoten., Kort 
daarna tot brigade-generaal, en 
tot bevelhebber van de school 
yan la Fere benoemd, vond de 
restauralie hem in dien post. 
Even zoo'getrouw aan den to
ning, ,als hij zjilks aan den 
keizer was geweest, verijdelde 
hij den 10 Maart 1815 , de 
zamenspanning van LEFEVRE 
DESNOUETTES en der gebroeders 
LALLEMAND ; die zieh van la Fere 
wilden meester maken. Aandeze 
daad van getrouwheid werd toen-
maals groote lof toegezwaaid; 
na zijne terugkomst to Parijs 
ienoemdo do koning hem tot 
commandeur der orde van den 

A 

- A B R. 9 

H. LODEWWK, In 1816, op pen-
sioen gesteld, werd hij eenige 
jaren later, tot afgevaardigde 
van het Aisne-depk verkozen, 
en verscheen hij geheel onaf-
hankelijk van de partijën in de 
kamér. D'ABOVILLE overleed den 
19 January 1843. 

ABRANTES (LAURE D E PERMON , 
mevrouw JUNOT, hertogin van), 
den 6 November 1784, uit eene 
Corsikaanschefamilie, oorspron-
kelijk aan de COMNENESI die 
yroeger den troon van Konstanti
nopel hadden bezeten, verwant, 
geboren. Zij was' de vriendin 
der kinderjaren van BONAPARTE 
geweest, en na de echtgenoote 
van een' zijner wapenbroeders 
te zijn geworden, schilterde zij 
door haren gcest, te midden 
der beroemdste vrouwen van het 
keizerlijke hof. Na den dood 
van den maarschallc haren echt-
genoot (zie JONOT -Wbk.-), ont-
ving zij van keizer ALEXANDER 
van Rusland bewijzen eener 
edelmoedige belangstelling. Na 
de laatste overblijfselen harer 
fortuin te hebben verloren, ver-
liet zij Versailles, werwaarts 
zij de wijk had genomen, en 
kwam te Parfjs terug, alwaar 
zij in hare natuurlijke talenten, 
door eene uitmuntende opvoe-
ding beschaafd, hulpmiddelen 
vond, die haar noodzakelijk wer
den. Haar letterkundige roem 
dagteekent echter eerst van het 
tijdvak, waarop hare Mémoires 
etc. (Gedenkschriften over het 
keizerlijJt bewind, de restaur atie 
en de honderd dagen), Parijs 
1831 — 1834, 12 dl." in 

5 
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in het licht versehenen. Zonder 
de wezenlijko Verdienste van 
dit werk, met betrekking tot 
de bijzonderheden en den stijl 
te miskennen, mag men toch 
denken, dat de buitengewone 
bijval, dien het bij zijne eerste 
verschijning vond, gedeeltelijk 
van de omstandigheden afhing, 
in welke het werd in het licht 
gegeven. De oudste tak der 
BOURBONS was gevallen, en de 
vooringenomenheden der schrijf-
ster deden niet dan al te veel 
•symphatie ontwaken, onder de< 
talrijke aanhangers van het kei-
zerlijk bestuur. Dit eerste werk 
werd gevolgd door een aantal 
Romans en Geestige Verhalen 
[Nouvelles), die elkander al te 
snel opvolgden, dan dat zij niet 
het kenmerk der overhaasting 
zouden dragen, waarmede zij 
waren zamengesteld. De herto-
gin van ABRANTES schitterde niet 
minder door de hoedanigheden 
des harten dan door die des 
geestes. Goed en verpligtend, 
was zij voorkomend in de be-
hoeften, niet alleen van hare 
vrienden, maar van iedereen, 
welke zij slechis van dienst kon 
zijn, en het was op dezewijze 
dat zij gelukkig genoeg was, 
menig talent, dat zonder haar 
in de vergetelheid wäre geble-
ven, met hären invloed enhare 
beurs optebeuren. Eerie ver-
kwisting, door zoo loffelijke be-
weegredenen uitgelokt, had ein-
delijk haar volslagen verval ten 
gevolge, en de prijs, welke de 
hertogin van ABRANTES voor hare 
weldaden inoogstte^ was slechts 
ondank. Na alles wat z*rj bezat 
te hebben zien verkoopon, zag 

• A G H . 

zij zieh verpligt hären intrek 
in een gezondheids-gesticht te 
Chaillot te nemenj zijbezwcek 
aldaar, den 7 Junij 1838, na 
eene kortstondige ziekte, welk 
bitter hartzeer ongQneeslijk had 
gemaakt. In de laatste dagen 
haars levens, betuigde zij een 
levendig leedwezen over de uit-
gave van het grootste gedeelte 
harer gedenkschritten, terwijl 
zij zieh verweet in dezelve over 
verscheiden achtenswaardige per
sonen kwaad te hebben gespro-
ken, en verzocht dat men de 
handschriften, welke zij naliet, 
zou vernietig'en, of ten minste 
verbeteren, en er alle persona-
liteiten uit zoü doen yerdwijnen. 

ACEVEDO (FELIX-ALVARES), een 
der voornaamste bewerkers der 
omwenteling van 1820 ; te Otero, 
in de Provincie Leon geboren, 
werd in 1804 te Madrid tot 
advokaat bevorderdj hij liet 
echter deze betrekking weldra 
varen, om de loopbaan der wa-

, pens in te treden. Van 1808 
tot 1814 onderscheidde hij zieh 
in de veldtoglen tegen de Fran
schen. Nadat het volk van Gal-
Meie, in het begin van 1820 , 
ter herstelling der constitutie 
van Cadix, aan het muitenwas 
geslagen, werd hij tot algemeen 
bevelhebber yan den opstand van 
dat gewest benoemd. Hij vocht 
tegen de koninklijke troepen, 
en werd door de krijgslicden in 
eene hinderlaag gedood. 

A C H A I N T R E (NlCOLAAS X O B E -
W I J K ) , te Par\js, den 10 No
vember . 1771 geboren, werd 
eerst voor den geestclijkon Staat 
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beslemd, maar dö omwenteling 
van 1789 verijdeldo zijne ont- • 
werpen, Weldra in de conscriptie 
gevallen, maakte hij, bij de 
légers van het Noorden en van. 
den Bijn, de veldtogten van 
1793 , 1794 en 1795 mede, 
werd te Landrecies krijgsgevan-
gen gemaakt, ënnàar Hongarijë ' 
vervoerd, alwaar hij gedurende 
21 maanden to Peter-Waradin 
gevangen werd gehouden. ïn 
Frankrijk teruggekeerd, werd hij 
schoolonderwijzer. Dochwegens 
zwakheden genoodzaakt dit be-
roep te laten varen, wijdde hij 
zieh geheel aan zijnen smaak 
voor de letteren toe, en onder-
nam omin Frankriß den smaak 
voor de schoone uitgaven cum 
notis variorum te doen herleven. 
Hij leverde achtereenvolgend ver
schilfende Grieksche en Latijn-
sche uitgaven, die alle zeer op 
prijs worden gesteld. ACHAIN-
TIJE is daarenbo.ven de schrijver 
van verscheiden werken, onder 
andere van eenen Cours d'hu
manités (Leergang der schöol-
wetenschappen) ; van de eerste 
Fransche vertaling welke in het 
licht is gegeven van den Tro-
jaanschen Oorlog., aan D i m s 
(zie dat Art. Wbk) van Greta 
toegeschreven j "van de verta
ling van een Griehsch hand* 
schriß van den heiligen JOANNES 
DAMASCENÜS over de toonkunst, 
Hij is een der medearbeiders 
geweest aan de Bibliothèque des 
classiques tatins van LEWAIRE, 
en stond op het punt om een 
Algemèen Latijnsch Woorden-
boek\ in 2 dl.« in fol. ten einde 
te brongen. In handschrift heeft 
hij nagelaton. eenc Vertaling der 
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Commentarien van CJESAK. Zedig, 
deugdzaam en zondereerz'ucht, 
leefde de geleerde ACHAINTRE , 
sedert eenigen tijd afgezonderd 
te Evreux, geene andere mid-
delen van bestaan hebbende, dan 
eene jaarwedde, die hij van Lo-
DEWIJK XVIII hadbekomen. Hij 
is in die stad den 3 Jung" 1836 
overlcden. 

* ACHARD (FRANZ C A R I ) , een 
beroemde natuuronderzoeker en 
scheikupdige, te Berlin, den 
28 April 1754 geboren, be-
stuurder der klasse van natuur-
kunde, by de akademie van 
wetenschappen aldaar, en lid van 
verscheiden geleerde genoot-
schappen. Met zijnen naam 
verbinden zieh twee grooto uit-
vindingen van onzen tijd de te-
legraphen, en de vervaardiging 
van suiker uit beet-.of tnangel-
wortels. Na dat ACHARD door 
onderscheidene natuur- en schei-
kundige verhandelingen, welke 
in 1780 te Berlijn gezamenlijk 
in het licht versehenen, reods 
de openbare opmerkzaamheid 
zeer voordeelig op zieh geves-
tigd had, rigtte hij oji het eindo 
der vorige eeuw, te Spandau, 
eenen ligt vervoerbaren tele-
graaph op, door welken, met 
5 teekens 23,750 woorden en 
spreekwijzen konden uitgedrukt 
worden. Tot gebruik van dit 
werktuig, vervaardigde ACHARD 
een bijzonder telegraphisch woor-
denboek, in de Hoogduitsche eh 
Fransche taal» waarbij hij nog 
32 telegraphische getaltnerken 
voegde. Buitschland heeft alzoo 
niet minder aanspraak op den 
roem dezer uitvinding, dan 
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Frankrijk, waar CLAUDIUS CHAP- • 
VE (zie.dat Art. -Wbk.-), zieh 
gelijktijdig als uitvinder der 
telegraphen proclameerde. 
log belangrijker echter schijnt 
het denkbeeld van ACHABD, om 
de ontdeldung van MARKÊRAAF, 
uit de geconcentreerde sappen, 
van verschillende wortelsporten, 
gecristalliseerde suiker te be-
komen, wezenlijk te verbeteren 
en in het groóte uittevoeren. -
Hij gaf te dien einde verschei
den geschritten, in het licht, 
zoo als : 1.° Anleitung sur Be
reitung des Rohzuckers und des 
rohen Syrups aus den RurüieU 
ruhen, Berlin, 1800; -*2fi 
Kurze Geschichte der Beweise von 
der Ausführbarkeit im Groszen 
und den vielen Vorlheilen der 
Zuckerfabricalion aus Runkel
rüben, id. 1805; T - , 3.o An
leitung zum Anbau der zur 
Zuckerfabricalion anwendbaren 
Runkelrüben, Breslau, 1803 j 
— '4.° Heber den Einflusz der 
Runkelrüben - Zuckerfabricatioti 
auf die Oekonomie, Glogau, 
1805. Snel vèrspreidde zieh deze 
uitvinding, en vond alom den 
verdienden bijval. In den win-
ter 1811, gedurende de afslui-
ting van het vasteland (Systeme 
continental), leverde de, door 
ACHARD , in het dorp Kunern 
(regeringskreits ' Breslau), hét-
welk hem EREDRIK WILLEM III 
had geschonken, aangelegdé sui-
kerfabriek uit mangelwortelen, 
dagelijks 300 ponden syroop, 
en in 1812 vestigde hij aldaar 
een bijzonder leergesticht, voor, 
deze wijze van suiker-vervaar-
diging, welke door in- en bui-
tenlanders talrijk bezocht werd. 
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Hier is hij ook den 20 April 
1821 ovorleden. 

* AOHARWS (ERICH), een kwee-
keling van LINNEUS, en beroemde 
natuuronderzoeker, voorname-
lijk in het vak der kruidkunde, 
werd den. 10 October'1757, te 
Gefle, in Zweden geboren, was. 
lid der akademie in Stokholm, 
en sedert 1789, provinciaal-arts 
en hoogleeraar te Wadsiena. Hij 
hield zieh voornamelijk bezig 
met de classificatie der mos-
soorten, waaroyer hij eenige 
geschritten naliet, zoo als: 1.° 
Lichenographia universalis, Göt
tingen, 1810; — 2.o' Synopsis 
methodica Lichemm, Juund, 
1814, enz. die thans wel is 
waar, grootendeels verouderd 
zijn, doch voor latere Sysfema's 
den weg baanden. Zijn naam 
werd aan verschillende gewassen 
gegeven, zoo als bij vi. Conserva 
Acharii, Tortrix Achariana,en 
andere, Hij overleed den 13 
Augustus 1819 te Wadstena. 
Na zijnen dood werd het be-
langrijkste gedeelte- zijner plan-
tenverzameling door de Univer-
siteit van Heising for s aange-
kocht. 

* ACKERMANN (JOHANN CHRIS
TIAN GOTTLIEB), hoogleeraar in 
de geneeskunde l&, AUdorf,ge
boren den 17 Pebruarij 1756, 
te Zeulenroda in hot Voiglland, 
alwaar zijn vader een geacht 
practiserend arts was. Hij kwam 
reeds in zijn I5.e jaar,met vele 
geneeskundige bekwaamheden 
uitgerust, te Jena, en werd in 
1775 te Göltingen tot doctor in 
de geneeskunde bevorderd. Na-
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dat Inj twee jaren te Halle als 
privaat onderwijzer, les in de 
heelkunde had gegeven, koerde 
hij näar zijne geboorteplaats te-
rug,\en „oefende aldaar, bene-
Vens de geneeskundige praktijk, 

, ook den akkerbouw en deMer-
brouwerij uit, ; zonder daarbij 

. den vooruitgang in zijne we-
tenschappen te .verwaarloôzen, 
waarvan onder. anderen zijne 
vertalingen van belangrijke .ge
neeskundige geschritten, uit het 
Ilaliaansch, Erçgelsch en Fransch 
van RAMAZZINI, TISSOT , ARNOLD , 

LORRY enz., die hij omtrent 
dezen tijd in het licht gaf, ge
lungen. Sedert 1786 bekleedde 
hij in Altdorf den hoogleeraar-
stoel der scheikunde, en in 1794 
verkreeg hij oolc dien der Patho
logie en Therapie, en op den 10 
Maart 1801 overleed hij met den 
roem van een der' goleerdste, 
belezenste en ervarcndste artsen 
van Duitschland, die de we-
tenschap grondig onderwees, 

. dezelve tot zegen der ladende 
menschheid, gelukkig uitoefen-
de, en haar met bondige Schrif
ten verrijkte, die den algemeenen 
bijval vervvierven en verdienden, 
zoo als.« 1.° Institut, hist. Medi
än®, Mr. 1792, in 8.™; — 
2.° Institut, therapiœ général., 
ib. 1794, 2 dl.», in 8.™5 — 
3.° Handbuch der Kriegsarznei-
künde, Leipzig, 1794, 2 dl.» in 
8.TO ; — 4.o Hand- und Hilfs-
buch für Feldarzte, ib. 1797, 
in 8.vo ; — 5.o Hand- und Hilfs
buch für Feldivundtiflste, id. 
1797; — 6.° Bemerkungen über 
die Kentnisz und Kur einiger 
Krankheiten, AUdorf, 1795 tot 
1800, 7 stukken in S A « ; — 
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7.° Opusd ad medic, hist. per-
tinentia, Nor. 1779 , in 8.™ ; 
verder. verscheiden vertalingen, 
uitgaven der Schriften van oude-
geneeskundigen inet verbeteriu-
gen; verhandelingen en beoor-
deelingen in lijdschriften enz. 
Meesterlijk is zyne bewerking 
der levensbeschrijvingen van 
HIPPOCRATES , . GALENUS , THEO-

PHRASTUS , DIOSCORIDES , ARETEUS 

en RüFüs-EpnEsius, in Fabric. 
Bibl. graec. ed. Harless; en 
behalve andere voorregten, on-
derscheiden zijne Lalijnsche ge-
schriften zieh ook'door derzelver 
schoonen slijl. 

* ACKERMANN (PETRUS FOURE-

RIUS) ,. hoogleeraar der Ooster-
sche leiterkunde en des ouden 
Testaments, aan de universiteit 
van Weenen, en georderid koor-
heer, van het sticht Kloster-
Neuburg , derf 17 November 
1771, te Weenen, in den wei
hebbenden burgerstand geboren. 
Na zijne wijsgeerige Studien to 
hebben volbragt, trad hij, 19 
jaren oud zijnde, in deordeder 
koorheeren volgens den regel 
van den H. AUGUSTINUS, aan-

' vaardde den 10 October 1790, 
in het sticht te Kloster-Neuburg 
het ordekleed, volbragt in 1795 
zijne theologische Studien, en 
optving den 30 Augustus van 
dat jaar, de pricsterwijding. 
Uit aanmerking van zijne uit-
stekende bekwaamheden, en ge-
schiktheid voor het onderwys, 
werd hij door den proost van 
het sticht tot - hoogleeraar der 
Ooslersche taten, der oudheid-
kunde 'en der inleiding in de 
boeken des ouden verbonds, in 
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de inrigting voorhothuisonder-
wys benoemdj liij belaslte zieh 
echter weldra met het onderwijs 
en de uitlegging des Nieuwen 
Testaments, zoodat hij gedu-
rende negen -volle jaren, aan 
zijne jongere orde-broeders de 
H. Schrift verklaarde. Zijne uit-
gebreide boekenkennis, gaf i n 
.1800 aanleiding tot zijne ver-
kiezing van stichtsbibliothekaris. 
De aangename bezigheid, welke 
deze betrekking aan zijne leven* 
dige weetgierigheid verschafte, 
vergat hij niet zoo lang als hij 
leefde, en ook bij zijn later 
verblijf in Weenen, bleef de 
bibliotheek van Kloster-Neuburg 
het voorwerp zijner hoogste deel-
neming,' Wat het binnen-en 
buitenland hem aan belangrijke 
werken, zoowel uit de oude 
als nieuwere letterkunde, aan-
bood, zocht hij- zieh met groo-
te opofferingen aanteschaffen, 
deels om het aan de stichtsbi-
bliotheek ten geschenke te ge-
ven, deels om er zijne eigene 
uitgelezene privaatbibliotheek 
mede te verrijken; zoo schonk 
hij het prachtwerk: Description 
de VEgypte, de heerlijke Ab

bildungen aus dem Thierreiche 
Asiens und Afrilea's, door EnuEN-
BEUG } UGOIINI, Thes. antiq. 
Sacr, 34 dl.1», in fol.j de kost
bare archseologische Schriften 
van ZOÖGA, verscheiden oude en 
nieuwere werken over Egypte, 
enz. ,• zoodat zijn niet onaanzien-
lyk inkomen» dikwerf geheel 
tot het aankoopen van boeken 
werd aangewend. Nadat hy in 
1802, aan de hoogeschool van 
Weenen, als examinatpr der Stu
dien betrekkolijk het oude Tes

tament was aangesteld, ontving 
hij in '1816, de roeping om 
den openstaanden leerstoel des 
ouden Testaments, aan de uni-
versiteit van Weenen, provisi-
oneel te bekleeden. Zijne uit-
stekende geschiktheid voor het 
onderwijs, werd intusschen na 
verloop van een paar maanden 
daardoor beloond en erkend, 
dat herh in April 1807, de 
aanstellingsacte van werkelijk 
hoogleeraar werd overhandigd. 
B'yna 25 jaren bekleedde hij 
dezeif'post, en nam daarbij.npg 
gedurende verscheiden jaren de 
raoeijelijke betrekking tot zijn 
klooster waar. Eene zenuw-
beroerte eindigde op den 9 Sep
tember 1831 eensklaps zijn 
leven. Zijne in handschrift na-
gelatene werken, welke eeno 
volledige verklaring des Ouden 
Testaments bevatten, zijn zeer 
uitgebreiden getuigen van zijne 
onvermoeide arbeidzaamheid. In 
het licht is van hem vorschc-
nen: 1.° Introduclio in libros 
Vet. Testam., Weenen, 1825; 
— 2.° Archaeologia biblica,' 
Weenen, 1826; •— 3.» Pro-
phetae minores perpet. annotat. 
illustrat. Weenen, 1830. 

ACREL. (OLAUS), eenZweedsche 
heel- en geneeskundige, in het 
begin der 18.° eeuw bij Stolt> 
holm geboren. Ilet verlangen 
om zieh in zyne kunst te vol-
maken, bewoog hem om achter-
eenvolgend de meest beroerade 
universiteiten en scholen van 
Franhriß en Duitschland tobe-
zoeken; en om do praktijk met 
de theoriö to vereenigen, wilde 
hij twee jaren als heelmeestcr 
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b'vj do Fransche légers dienen. 
In 1745, vestigde Inj zieh lé 
Stokholm en verwierf aldaar in 
korten tïjd eenen grooten roem. 
Tot algemeen directeur van al 
de ziekenhuizèn des koningrijks 
benoemd, werd hij later tot 
ridder van Vasa, en eindeltjk 
tot commandeur dier orde be
noemd; Hij was lîd der akaderaie 
van wetenschappen van Stoh" 
holm, en corresponderend lid 
der akademie van heelkunde te 

•Parijs, Hij heeft riieuwe denk-
beelden medegedeeld over de 
wijze om in de legerplaatsen en 
bij de légers hospitalen oplerig-
ten, en in het Zweedsch gaf hij 
in het licht: l .o Verhandeling 
over de versehe wonden, Stoh
holm, 1745; — 2.o Heelkun-
dige waarnemingen, 1750 - — 
3.o Verhandeling over de ope-
ratie der staar, 1766$ -— 4.° 
Verhandeling over de nqodzake-
lijke hervorming in de heelkunx. 
dige opération, 1767. Hij over-
leed, hoog bejaard, in' 1807. 

ADELAIDE (MADAME). — Zie 

ADELEIDA 'Wtik.- '. % 

ADLERBETH (GUDMUND GEORGE), 

een Zweedsche letterkundige, 
in 1751 te Joenkoeping, uit 
eene beroemde familie geboren, 
onderscheidde zieh niet minder 
door zijne dichterlîjke voort-
brengselen, dan door de ge-
wigtige roi, welke hij aan het. 
hof van koning GUSTAAF III 
speelde. Hij is de vertaler in 
het Zweedsch van de Iphigenie 
van RACINE, en werd door den 
koning met den graaf van GYL-
L E N B O R G , een* der beste dichlers 
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van dat tljdvak, belast, om het 
tooneelstuk Birger Jarl, waar-
van GUSTAAF het onderwerp had 
opgegeven, ten einde te bren-
gen. ADLERBETH heeft verschei
den in Zweden zeer gezochte 
vertalingen nagelaten van VIR* 

G I L I U S , HORATIÜS en OVIDIÜS. 

Hij overleed in 1818. 

(Aan het artikel ADOLF van Kleef, 
in het Wbk., toetevoegen'. 
» Deze ADOLF X was de tweede 
zoon van ADOLF IX, graaf 

• van Mark, en van MARGARE

T H A , dochter van DIEDERIK 

X "graaf van Kleef. Nog zeer 
johg zijnde, werd hij in 1357 
tot het bisdom Munster be
noemd , en vijf jaren later, 
door URBANUS V , tot aarls-
bisschop van Keulen verheven. 
Van, verkwisting en wange-
drag beschuldigd, moest hij 
voor den Paus verschijnen, 
die toenmaals zijnen stoel te 
Avignon had gevesligd; maar 

- daar hij zieh op zijno mid-
delen van verdediging • niet 
verliet, zoo deed hij afstand 
vanzijne aartsbisschoppelijko 
waardigheid, en trad in den 
echt met MARGARETHA, doch
ter van GERARD , graaf van 
Gulik. Hij' erfdo het graaf-
schap Kleef, door den dood 
van prins JOANNES, en ver-

. kreeg ook het graafschapll«r&, 
als opvolger van zijnen oud-
sten broeder ENGELBERTUS. Hij 
overleed te Kleef, in 1394, 
en liet vorscheiden kinderen 
na, waarvan de oudste, ADOLF, 

de eerste hertog van Kleef 
was,") 
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ADOLF, zoon van ARNOUD, 
hertog van Gelder, deed zijnen 
vader* den oorlog aart, om,in 
zijne plaats Je regeren. Het 
gelukte hem zelfs zieh van zij
nen persoon meester te maken, 
en hem in het kasteel yan Bu
ren optesluiten, alwaar hij hem 
vijf jaren gevangen hield. De 
hertog van BourgondiS, KAREL 
de Stoüte, zwager van ADOLF, 
wilde zieh als scheidsman tus-
sehen den vader en den zoon 
stellen, maar hij kon er niet 
in slagen, om de hardnekkig-
heid van ADOLF te overwinnen. 
Toett laatstgenoemde het hof 
van den herlog van Bourgondie, 
heimelijk was. ontvlugt, werd 
Inj achtervolgd, te Namen in 
hechtenis genomen, en tot aan 
den dood van KAREL, te filvoor-
den gevangen gehouden. Hij 
sneuvelde, in 1477, in den 
ouderdom van 39 jaren in een 
gevecht voor Doornih. 

(Bij het artikel ADRIANI (MAR
C E L L U S VIUGILIUS), -WM.» te 
voegen:,» Hij bekleedde .den 
leerstoel der schoone lelteren 
en den belangrijken post van 
kanselier der republiek van 
Florence. Zijne Latijnsche ver-
taling< van DIOSCORIDES (De 
materia medied), welke hij 
aan1 Paus LEO X. opdroeg, 
verwierf hem zoo veel eer, 
dat meri hem den Florentijn-
schen DIOSCORIDES noemde. 
Hij overleed in 1521, in den 
ouderdom van 57 jaren.") 

AELST. — Zie AALST. -WbL-

Mmuvs (ANTONIOS), hooglee-

A F F. 

raar in de geschiedenis aan de 
hoogeschool van Utrecht, te 
Aken in 1589 geboren, over
leed in 1660. Hy maakte zijne 
Studien onder GERARDUS VOSSIÜS, 
rector te DordrechL Hij heeft 
een commentarium en eene ver-
klaring der Jaarboeken van TA
CITUS geleverd. Hij stond in 
betrekking met DESCARTES, 
wiens wijsbegeerte hij omhelsde. 
iEMiLius heeft nagelaten eene 
Verzameüng van Latijnsche re-
devoeringen en gedichten, 1651, 
in 1 2 . m 0 die niet zonder Ver
diensten zijn. — Ä I L I U S (GEOR
G E ) , eigenlijk (EHLER, leMans-
feld, in 1517 geboren, was een 
bloedverwant van LUTHER, en 
heeft de Evangelien in helden-
dichten vertaald: Evangelica 
heroico carmine reddita, in 8.v 0, 
verscheiden malen herdrukt. 

AFFERDEN. — Zie APHERDI-
ANUS. 

* AFFRE (DENIS AUGUSTE) , den 
28 September 1793, te St. Borne-
de-Tarn, een vlek, in hetFran-
sche dep.' Aveyron, geboren. 
Reeds in zijne teederste jeugd 
legden zijne ouders zieh toe, om 
hem gpdsdienstige denkbeeiden 
inteprenten, en het kind beant-
woordde-.volkomen aan hunne 
bedoelingen. In den ouderdom 
van 9 jaren, openbaarde hij reeds 
het verlangen, om zijne classieke 
Studien te mögen beginnen, het-
welk echter nog I wee jaren werd 
uitgesteld. In de maand October 
1804 werd de jonge DIONYSIUS 
in het gemeente-collegie* van 
St. Affrique opgenomen. Gedu-
rende de '5 jaren, welke hij in 
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die leerschool doorbragt »was hij 
niet alleen de lieveling zijner on-
derwijzers en van al zijne mede-
leerlingen, maar onderscheidde 
zieh ook door zijne uitste-
kende vorderirtgen boven al de 
laatstgenoemden., Jaarlijks be-
haalde hij verscheiden eerste 
prijzen, en, overtröf alle in 
vlijt; zijn braaf gedrag, zijne 
goedhartigheid en zijne vurige 
godsvrucht deden hem niet min
der tot een toonbeeld verstrekken 
aan al zijne jeugdige tijdgenoo-
ten. Nadat zijne humaniora yva-
ren afgeloopen, besloten zyrie 
ouders hem tot zijnen. oom, den 
abb6BOYER , priester der congre-
gatie van Sk Sulpice te Partys, 
en een bekwaam godgeleerde, te 
zenden, ten einde er onder diens 
leiding zijne Studien voorttezet-
ten. Hij werd in het aan St. Sul-' 
pice onderhoorige pensionaat van 
hsy, bij Pärys, geplaatst, alwaar 
hij zijnen filozofischen cursus 
volgde, en zieh daarin zoo ver-
dienstelijk onderscheidde, dat hij 
in 1811, ofschoon pas 18 jaren 
oud, werdwaardiggekeurd, om 
bij het overlijden van den eer-
•waardigen EMERY, overste van 
St. Sulpice, diensiijkrede uitte-
spreken; hij kweet zieh van die 
taak met zoo veel zalving, dat 
de edele en treffende woorden, 
welke hij voor de diep bedroefde 
communiteit deed hooren, hem 
de levendigste erkentenis ver-
wierven. In het groot seminarie 
te Partys geplaatst, was hij hier, 
even als vroeger te St. Affrique 
en te Issy, het stichtende voor-
beeld van alles wat hem om-
ringde; wekelijks naderde hij tot 

1. DEEL. B 

de tafel des Heeren, en zoodra 
hij de eerste H. Wijdingen ont-
vangen had, deed hij zulks bijna 
dagejijks. Eindelijk werd hij, op 
aandrang van zijnen gewetens-
bestuurder, den 10 Mei 1818 
tot priester gewijd, en nog in 
hetzelfde jaar, na eeriige onder-
geschikte betrekkingen te Vi' 
viers, te Nantes en te Partys 
te hebben waargenomen, werd 
hij, ofschoon pa.s 2 5 jaren oud, 
hoogleeraar der godgeleerdheid 
in de congregatie van St. Sul
pice. Na die betrekkingen twee 
Jaren te hebben waargenomen, 
werd. hij algemeen-vikaris van 
Lucon ̂  alwaar hij mede slechts 
twee jaren vertoefde, waarna 
hij naar Partys terugkeerde, en 
bij Mgr. D E CHABONS, bisschop 
van Amiens, bekend geraakte, 
welke prelaat hem tot zijnen 
groot-vikaris benoemdej in 1823 
vertrok AFFRE naar Amiens, 
alwaar hij weldra, wegens de 
höoge jaren en de zwakheden 
van Mgr. D E CHABONS , met het 
geheele bestuur des bisdoms be-
last werd. Het was middelerwijl 
dat hij gedurende 10 jaren met 
het grootste beleid het dioeees 
van Amiens bestuurde, dat hij 
verscheiden door hem geschre-
ven werken in het licht gaf. 
Alzoo verscheen in 1820 zijne 

. nieuwe 1.° Traue etc. (Verhan-
deling over de lagere Scholen), 
tot gebruik van het dioeees van 
Amiens veryaardigd^ en waarin 
een aantal'wetenswaardige bij-
zonderheden, op de eenvoudigste 
wijze worden voorgesteld; —2.° 
Traue etc. (Beknopte verhan-
deling over de kerkfabrieken), 
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1826, een werk, waarin eene 
uitgebreide en diepe geleerdheid 
doorstraalt; — 3.° Traue etc. 
(Verhandeling over het tijdelijk 
beheer der parochien), Parijs, 
1827; — 4.o Essai etc. (Ge-
schiedkundige en critische proeve 
over de tijdelijke opperhoofdig-
heidvan den-Paus en de Kerk), 
1829; dit werk werd door het 
Memorial Catholique hevig aaib 
gerand.' Door in al te milden 
zin de gevoelens van BOSSÜET 
aantekleven, behaagde het on-
getwijfeld zeer aan de Gallika-
nen, maar-het'offerde een der 
roemrijkste voorregten van den 
H. Stoel op; -~ 5.° Essai etc. 
(Proeve over de EgypUsche hie-
roglyphen), 1830, waarin hij 
de ontdekkingen van CHAMPOL-
L I O N bestrijdt; — 6.° Traue etc. 
(Verhandeling over den eigendom 
der kerkelijke goederen), Parijs, 
1837. Daar hij eene volledige 
geschiedenis. over het verband 
der burgerlijke wetten met die 
der Kerk wilde vervaardigen, 
zoo legde hij zieh gedurende vier 
jaren op de beöefening der regts-
geleerdheid toe. Het is gedu». 
rende dat hij vikaris-generaalte 
Amiens was, dat hij bij afwe-
zigheid van Mgr. »E CHABONS 
de aanspraak tot koning Loois 
PHILIPPE hield, welke men als 
ongehoord slout afschilderde: 
y> S i r e d u s sprak hij tot den 
vorst, » door het bezoeken van 
dit gewest, oefent gij eene der 
edelste zendingen uit. Gij on-
derzoekt naarallebehoeften, Gij 
luislert naar de uitdrukking aller 
wenschen. De geestelijkheid van 
dit dioceeszal V slechts een enkcl 

.verlangen te kennen geven, dat 

namelijk, om met eene heilige 
vrijheid eene bediening uit te 
oefenen, die niet zonder invloed 
is op het geluk dezer provincie. 
De zeden te doen eerbiedigen, 
de beteugeling der hartstogten 
inteboezemen, byzondere vijand-
schappen te verzoenen, ziedaar 
een gewigtig gedeelto onzer zen-
ding, en dit is ook de eenige 
toewijding, welke Gij van ans 
kunt vorderen. Wij zouden ons 

• meer dan beloond" achten over 
onze pogingen, indien de op-
regtlieid onzer bedoelingen alge-
meen erkend werd, • en vooral 
indien onze arbeid niet vruch-
teloos bleef." Er was niet meer 
.noodig dan dit om-den abbe 
AFERE in ongenade te doen Val
ien. In 1832 keerde hij naar 
Parijs terug, alwaar hij naau-
welijks was aangekomen of 
J\lgr. D E QUELEN (zie dat arti-
kel -Wik.-) benoemde hem tot 
vikaris-generaal, en titulair ka-
nonik zijner kerk. Gedurende 
•de acht jaren, welke de abbe" 
AFFKE deze bedieningen waar-
nam, ontwaarde men meer dan 
ooit in hem die hoedanigheden 
van een goed, eenvoudig en op-
regt hart, van eene kalme en 
geduldige ziel, dien verzoenen» 
den geest, welke nooit iemand 
aftchrok, eindelijk een'priester, 
dien eene langdurige en moei-
jelijke ondervinding tot een' wijs 
beheerder, en tot eenen man 
van yerhevene Verdiensten had 
gemaakt. • Een zoo werkzaam . 
en zoo geheel zieh opofferend 
leven moest niet zonder beloo-
ning biijven, ook werd hij, den 
27 April 1840 benoemd tot , 
bisschop van Pompeipolis en 
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coadjutor van Straatsburg. De 
Voorzienigheid, die hem tot de 
vervulling van een grooter werk 
bestemde, en die«zijne trouw 
nog aan zwaardere beproevingen 
wilde onderwerpen, gedoogde 
hiet dat hij zieh naar Straats-' 
bürg begaf: hij bleef te Partys, 
en eene maand laier, den 26 
Met 1840 V werd hij tot «arts-
bisschop van Partys verkozen. 
Het edelmoedige zijner gevoe-
lens slraalt ten duidelijkste door, 
in de redevoering, welke hij 
bij deze gelegenheid uitsprak: 
» Zij zal zeer zacht voor ons 

"zijn, zeide hij, die zelfverloo-
chening, indien zij ons behulp-
zaam is, in de vervulling der 
drievoudige zending, welke wij 
van onzen Goddelijken meester 
hebben ontvangen, van de ar
men te vertroosten, van aan allen 
dien vrede en die christeiijke 
welwillendheid inteboezemen, 
welke de staatkundige beröerirt-
gen bevredigen of voorkomen; 
het is slechts in het belang eener 
zoo heilige zending, dat wij de 
evangelische vrijheid wenschen 
te genieten, die tot de vervul
ling derzelve vereischt wordt." 
De latere gebeurtenissen getui-
gen van de opregtheid dier 
schoone en edele gevoelens. Hij 
werd den 13 Julij 1840 gepre-
coniseerd, en den 6 Auguslus 

• daaropvolgendeindeLieve-Vröu-
weh-kerk (Notre-Dame) van Pa
rtys door zijne Eminentie den 
kardioaal-bisschop van Air echt 
gewijd. Na zijne wijding, ging 
Mgr. AFFBE voort op dezelfde 
wijze te leven gelijk hij alseen-
voudige abbö gedaan had. Zijne 
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eerste zorgen vestigden zieh op 
de kerkelijke tucht, die hij zieh 
haastte in zijn dioeees in volle 
werking te brengen. Hij ver-
beterde zijne liturgie, en deed 
er nieuwe uitgaven van in het 
licht yerschijnen. Hij loonde 
ook groole belangstelling in zijn 
klein seminarie, dat toenmaals 
onder de leiding van den be-
roemden abbe" DOPANLOÜP stond. 
Dikwerf bezocht hij het groo't 
seminarie en de godsdienstige 
vereenigingen. Hij Voerde kerke
lijke conferentien in, die maan-
delijks in St. Sttlpice plaats heb
ben , en Steide het zieh ten pligt, 
om al de oefeningen der herder-
lijke afzonderingy die jaarlijks 
evenzeer in het seminarie van 
St. Sulpice gehouden wordt, 
bijtewonen. Mögt hij eenige da-. 
gen rust kunnen nemen, dan 
ging hij dezelve doorbrengen op 
zijn buitenverblijf te St. Ger-
main-en-Laye. Eenvoudig als 
een dorpspasloor, wandelde hij 
te voet door de bosschen; dik
werf ontmoette men hem, lerwijl 
hij zijne getijden las of met den 
rozekrans in de handen. Indien 
hij door ongesteldheiddäarinniet 
verhinderd werd, droeghij dage-
lijks de heilige Mis-offerande op; 
met ê n woord zijne bijzondere 
levenswijze was even zoo regel-
rhatig en stichtelijk als zijn open-
baar leven zulks was. Bij de 
verschillende misdadige aansla-
gen tegen het leven des konings 
(Loois PHILIPPE) , ging hij steeds 
met vreugde en geesldrift, den 
vorst de uitdrükking aanbieden 
van de gevoelens der vürigsle 
dankbaarheid aan God, die de 

2 
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schuldigen wel had willen be
schämen. Toen hij echter op 
den Nieuwjaarsdag van 1847, 
ten aanhoore van geheel bet 
diplomatisch corps, den bur-
gerkoning de wäarheid, deheil-
zame waarheid: Laat de sehool 
en de Kerk loch vrijl onver-
bloemd had durven voorhouden, 
antwoordde hem LOÜIS PHILIPPE: 
Bedenk heer Aartsbisschop, dat 
wenige mijter is vernederd^ijl 
hij zieh wilde stellen boven de 
kroonl — Waärop Mgr. AFFRE 
dadelijk dit voorspellende weder-
antwoord liet hooren: Bedenk 
Sire, dat menige kroon is ver-
brijzeld, wijl zij zieh wilde ver-
heffen boven het kruis! De uit-
komst dezer profetie, die voor 
den aartsbisschop de ontzegging 
van het hof ten gevolge. had, 
ligt nog versch in het geheugen. 
Gedurende de' gewigtige dagen 
van Februarij 1848, hield Mgr. 
AFFRE niet op den hemel te 
bidden, de koninklijke familie, 
voor elk noodlottig ongeval te 
behoeden. Onmiddellijk na den 
strijd, was hij een der eersten 
om de Straten van Parijs te 
doorloopen; hij gaat tot zelfs 
in het Nationale paleis de ge-
kwetsten bezoeken en hun de 
vertroostingen der godsdienst 
mededeelen. Hij brengt hun 
woorden des waren vredes, der 
volmaaktste gelijkheid, en der 
opregtste en naauwste broeder-
schap, welke JESUS CHRISTUS 
zelf op aarde is komen brengen. 

' Terwijl hij alom de zinspreuk, 
vrijheid, gelijkheid, broeder-
schaft zag, scheen het hem toe 
dat de rijken hunnen overvloed 
zouden vergeten, om broederlijk 

met de armen te gaan leven, 
en dat de volmaaktste christen-
liefde tusschen allen zou gaan 
heerschen. Hij ondersteunt al-
zoo uit al zijn vermögen de 
.vestiging der republiekj zijne 
geheele geestelijkheid volgt hem 
in die vaderlandsche geestdrift: 
deze zegenen de vaandels, gene 
den vrijheidsboom; in al de 
kerken van Parijs houdt men 
niet op gebeden hemelwaarts te 
zenden, om den zegen afte-
smeeken over het werk, hetwelk 
de Heer gewrocht had; maar 
de goddelijke Voorzienigheid, 
wier besluiten ondoordringbaar 
zijn, heeft toegelaten dat Frank-
rijk weldra aan de wreedste der 
rampspoeden werd onderworpen: 
de burgeroorlog barstte te Pa
rijs op Vrijdag den 23 Junij 
1848 uit. Op den morgen van 
dien dag had zieh de aartsbis-' 
schop.naar de wijk van Saint 
Jacques begeven, om het heilige 
Sacrament des Vormsels in de 
kerk van St. Etienne-du-Mont 
te bedienen. In alle Straten had 
men -barrikaden opgeworpen, en 
reeds was de fusillade in ver
scheiden wijken begonnen; Mgr. 
was niet in staat naar zijn hotel 
terug te keeren. Gedurende bijna 
twee dagen bleef hij öpgesloten, 
en eerst in den avond van Za-
turdag den 24 Junij kwam hjj 
in zijne woning terug. Toen 
hij vernam, dat al de totdus-
verre aangewende pogingen ter 
verzoening vruchteloos waren 
geweest, en overtuigd dat de 
strijdenden die, gedurende de 
Februarij-dagen zoo veel eerbied 
voor het beeld van onzen God-
delijken Verlosser hadden ge-
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toond, wolligt niet aan de stem 
van hunnen eersten herder zou-
den wederstaan, wanneer hij 
hun een kruisbeeld zoude voor-

• houden, nam hij alzoo het be-. 
sluit om zieh naar de plaatsen 
des gevechts. te begeven. Hij 
was volmaakt wel met al de 
gevaren bekend, waaraan hij 

- zieh blootstelde, maar hij zeide : 
Mijn leven beieehent weinig, 
indieh ik tot dien prijs het stör
ten van zoo veel bloed, datnog 
zal vloeijen, kein voorkomen; 
de eenige moeijelijkheid bestond 
nog in tot heri te kunnen kö
rnen. • Daar hij echter dacht, 
dat het hoofd der uitvoerende 
magt ihem daartoe .de middelen 
zou kunnen gemakkelijk maken, 
vertrok hij te yoet des Zondags 
namiddags, doör zijhe groot-vika-
rissen vergezeld, om zieh naar 
den generaal CAVAIGNAC te be
geven. Längs den weg van Mgr. 
AFFBE roerde men de trommeis, 
en de duizend malen herhaalde 
kreten van: Leve de Aartsbis-
schop! leve Monseigneur! leve 
de Godsdienst! leve de Repu-
bliek! weergalmden van alle 
kanten. Aan het hötel van 
het presidentschapaangekonlen, 
werd hij oogenblikkelijk bij het 
hoofd der uitvoerende magt toe-
gelaten.. De generaal CAVAIGNAC 
juichte zijne opoffering toe, en 
wenschte hem den besten uit-
slag. Hij vertrok van de laat-
ste proclamatie des generaals 
voofzien. De waardige prelaat 
keerde naar zijn hötel terug, te 
midden: derzelfde toejuichingen 
en omringd door de treffendste 
gevoelens van den diepsten eer-

bied. Na eenige kleine voorbe-
reidingen te hebben gemaakt, 
zieh in zijn bisschoppelijk' ge-
waad te hebben gekleed, een 
kruis in de hand houdende, 
sloeg ;hij, siechts door twee 
zijner groot-vicarissen vergezeld,. 
de straat St. Antoine in, om 
zieh naar het Bastille-plein te 
begeven. In de straat St. An
toine zag hij niets dan plassen 
bloeds, en met kogels doorboorde 
huizen; doch niets schrikte hem 
af: hij ging in de ambulancen, 
om de gekwetsten te troosten-
De jeugdige mobiele gardes, die 
hem voorbij zagen gaan, nader
den hem, en herinnerden hem, 
dat hij hen gevormd had, zij 
vräagden zijnen zegen, en baden 
hem zijnen weg te midden. van 
zoo vele gevaren, niet te ver-
volgen. Anderen verzechten hem 
hunne geweren te zegenen; de 
vrouwen, die zieh vorbeeldden • 
dat hij slechts de gekwetsten 
ging bezoeken, bragten hem 
pluksel. Ja, zeide hij, ik zal 
in het voorbijgaan, mijne arme 
gekwetsten- bezoeken, maar ik 
haast miij om aan de barrikaden 

komen, ten einde te beproeven 
het vuur te doen staken en voor 
te komen, dat er geene nieuwe 
slagtoffers vallen. Hij komt 
eindelijk op het Bastille-plein 
aan; het kanon donderde onop-
houaelijk; hij wendt zieh tot 
den hoofd-offleier, die zieh al-
daar bevond, en terwijl hij hem 
de toestemming van den gehe
raal CAVAIGKAG mededeelde, ver-
kreeg hij,ondanks het gewiglige 
van den toestand, de schorsing 
des vuurs. De hoofd - oßicier 

3 
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stelde hem het gevaar voor» 
waaraan hij zieh blootstelde, 
het verraad aan den dapperen 
generaal BBEA gepleegd, enz. j 
de aartsbisschop antwoordde een-
voudigHjk: de goede Herder geeft 
zijn leven voor zijne kudde. Men 
wil hem eene wacht geven, 
waartegen hij zieh echter ver-
zet, terwijl hij zeide: Neen, 
ik zal allem gam met mijne 
beide priesters, en ik hoop, dat . 
dit volk, hetwelk men bedrogen 

, heeft, mijnen paarschen over-
rok (soutane) en het kruis, dat 
ik op mijne borst draag, zullen 
herkennen. Hij nadert de op
standelingen , voorafgegaan door 
eenen werkgast, die ten teeken. 
van vrede, eenen groenen tak 
droeg; de opstandelingen begre-
pen dat men hun een' parle-
mentair zond, deden alzoovan 
hunnen kant het vuur ook op-
houden, verhieven de, kolven 
hunner geweren in de lucht, 
en beklommen hunne barrika-
den. De goede aartsbisschop 
bevindt zieh in hun midden, en 
zegt hun, dat er reeds veel te 
veel bloed gestört is, en smeekt 
hen de wapens neder te leggen. 
Even als of het den aartsbisschop 
wilde verdedigen, was het leger 
genaderd, men zeide elkander 
beleedigingen, er wordt een ge-
weerschot gelost, de,opstande
lingen wanen zieh verraden, zij 
roepen : te wapen! naar onze 
barrikaden! eh het geweerviiur 
begint weder verschrikkelijker 
dan ooit. Het was 8'/2 uur 
des avonds. Monseigneur be-

• vindt zieh tusschen twee vuren, 
hij klautert over de barrikaden, 
en terwijl eene hagelbui van 

kogels rondom hem nedervalt, 
beproeft hij andermaal vruchte-
loos om het vuur te doen op-
houden. Op den oogenblik, 
.waarop hij tot de opstandelingen 
sprak, wordt hij door eenen 
kogel getroffen, hij valt van 
Zijnen Kalvarie-berg, terwijl hij 
tot den werkgast, die den groe
nen tak droeg, en die hem niet 
verlaten had, .zeide; mijn vriend, 
ik ben getroffen. Dadelijk be-
ijveren zieh de opstandelingen, 
aan wier zijde hij gevallen was, 
om hem weder opterigten, en 
bewijzen hem de teederste zor-
gen; zjj nemen hem in hunne 
armen, en terwijl men hem 
naar den pastoor van St. An-
toine vervoert, "doen zij eene 
verklaring onderteekenen, dat 
de kogel, die hunnen waardi-
gen herder getroffen had, niet 
van hunne zijde was.gekomen. 
Op zijnen weg wordt Mgr. door 
bewrjzen van bewondering en 
liefde omringd. Welk eene ramp, 
zeiden de opstandelingen, hij 
is gekwetst, onze goede vader, 
onze ivaardige herder, en hij 
was gekomen om ons teredden. 
Op deze vervoering erkende de 
aartsbisschop eenen jongen garde", 
dien hij aan zijnen vijandeene 
sabel had zien ontwringen j hij 
doet hem naderen, en terwijl 
hij nog kracht genoeg gevoelde 
om zijne band opteligten, reikt 
hij hem een houten kruisbeeldje 
toe, terwijl hij hem zeide: leg 
dit kruis niet af . . . plaats 
het op um hart, dat zal u ge-
luk aanbrengen. Dejongegarde 
zwoer zoo lang als hij leefde 
deze dierbare herinnering van 
den waardigen stervenden pre-
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laut te bewaren. Eendergroot-
vicarissen was äan den vöetder 
Julij-zuil gevallen, daardoor.op 
gehouden, loopt hij het Bas: 

tille-plein overj de kogels fluiten 
aan zijne opren, zijn hoed wordt 
er van döorboord, niets houdt 
hem legen. De andere dwäalt 
gedurende den geheelen nacht 
van de eene barrikade naar de 
andere, eh eerst laat in den 
nacht gelukte het aan beide den 
aärtsbisschop te naderen; aan 
wien inen intusschen in de pas-
torij van St.. Antritte de harte-
lijkste en teederste zorgen be-
toonde. Des maandags morgen 
(26 Junij), zeide hij tot een 
zijner groot-vicarissen: God zij 

.gedankt, dat gij niet gekwetst 
zißt! hoe gelukkig ben ik, u, 
en al de goede priesters, die 
miß omringen, biß.miß tehebben, 
ik zal alzoo niet vangeestelijke 
hulp verstoken slerven. Terwijl 
hij zieh daarna tot den abbd JAC-
QUEMET wendde, zeide hij hem: 
gij hebt eenen vriendschapspligt 
te vervullen, waarschuw miß of 
mijne verwonding ernstig is? — 
Ja, Monseigneur, zeer ernstig, 
maar wij zijn niet zonder rjoop, 
wij .zullen ohophoudelijk voor 
u bidden! — woörden welke 
de zachtmoedigheid en de zal-
ying der gevoelens van den vro-
men abbe" JACQÜESIET zoo duide-
lijk operibaren. Daarop ging Mgr. 
voort: Het is waarschynlijker 
dat ik er aan sterven zal, niet 
waar? — Ja, Monseigneur, 
menschelijker wijze, is het waar-
schijnlijker, dat gij er aan sterft. 
— Terwijl hij daarop al zijne 
krachten inspande, wendde hij 

zijne oogen op een Crucifix.en 
zeide: » Mijn God, ik offer U 
mijn leven, op, neem het aan 
tot verzoening mijner zonden, en 
ter staking van het bloedvergie-
ten. Mijn leven Keeft weinig te 
beteekenen; maar gelief het aan-
tenemen. Ikzou te Vreden sterven, 
indien ik, het einde van dien 
verschrikkelijken ' burger-oortog 
kon hopen, indien mijne opof-
fering aan zoo vele rampeneen 
einde maakte." Daarna her-
haalde hij dikwerf: In manus 
tuas, Domine,'.commendo spiri-
tum meum. — Ik heb U, o 
God, beleedigd, ik heb U niet 
genoeg bemind! otitferm V mij
ner , volgens Uwe groóte barm-
hartigheid; verder voegde hij 
er bij: de smarten selfs, welke 
Gij miß toezendt, zijn een on-
derpand uwer barmhartigheid, 
wijl zij mij behulpzaam zijn, 
om mijne ziel te zuiveren en 
boetvaardigheid te doen. Steeds 
op zijne dierbare kudde bedacht, 
ging hij voort: Zegt hm na-
drukkelijk, zegt aan de werk-
lieden dat ik hen smeekdewapens 
nederteleggen, van een einde aan 
die gruwelijke worsteling te ma
lten , van zieh aan de uitvoerders 
der tnagt te onderwerpen; zeker 
zal de regering hen'niet verla-
ten. Indien men htm te Parijs, 
geen werk kan verschaffen, zal 
men hm sulks eiders geven, 
zegt hun, tot hun bestwil, dat 
zij, besluüen om te vertrekken. 
Zijne groóle nederigheid deed 
hem vreezen, dat men na zij-
nen dood zijnen stap al te zeer 
mögt verhelfen, hij zeide daarom-
na mijnen dood zal men mij 
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lof toezmaijen, dien ik in gee-
nen. deele verdiend heb.' Daar 
hij zijn geheele vertrouwen in 
de H. Maagd Steide, "zoo sprak 
hij achtereenvolgend uit het Sub 
tuum prasidium, en het verhe-
•veh gebed yan den H, BERNAR-
. DBS : Herinner U,o goedertierene 
Maagd MARIA enz. en -deze 
woorden: Bid voor ons, arme 
zondaars, nu en in hetuurvan 
onzen dood. Hij riep de heilige 
Engelen, en vooral den heiligen 
DIONYSIUS, zijnen patroon en 
dien der stad Parijs aan, die 
het eerst zijn bloed voor zijne 
Kerk had vergoten. Het was 
omtrent middernacht toen hij 
bij zijnen groöt-yikaris biechtte; 
hij ontving daarop de H. Teer-
spijs, gaf zijnen zegen aan al 
de priesters die hem omringden, 
onder welke zieh ookbevondde 
pastoor van St. Mar'guerite en 
twee zijnerbedienden, dien het 
gelukt was tot hem doortedrin-
gen, doch waarvan de eene ook 
gekwetst was. Arme bedienden, 
zij snikten luide, toen zij hem 
hun vergeving hoorde vragen-, 
voor de'ongeduldigheid, waar-
mede hij zieh soms ten hunnen 
opzigte mögt gedragen hebben. 
Men öordeelde noodzakelijk, hem 
het H. Oliesel toetedienen; met 
kalmte antwoordde hij op al de 
gebeden, vernieuwde vooral dik-
werf zijne acten van geloof in 
de wezenlijke tegenwoordigheid 
van onzen Reer JESUS CHRISTUS 
in het aanbiddelißk Sacrament 

. desaltaars. Ondanks de ijverige 
zorgen van zijnen geneesheer 
D r. GAYOL , en van verscheiden 
anderen, maaktedekwaalsiielle 
vorderingen en hij leed verschrik-

kelijk, ookriep hij dikwijls uit: 
Mijn God hoe zeer Kjd ik! non est 
dolor sicut dolor meus. Ik draag 
U al mijn lijden op; dat niet mijn 
ml, maar de uwe geschiede. 
Mijn God, ik bemin U, Gij zijt 
mijn vader, de beste en de tee-
derste der vaders. Mijn God, 
indien ik lijd, heb ik zulks w.el 
verdiend; maar uw volk, uw 
arm volk, ontferm U toch over. 
hetzelve; parce, Domine, parce 
populo tuo, ne in sBternum iras-
caris nobis. — De opstandelin-
gen waakten in stilte rondom de 
schuilplaats des prelaats, dik-
werf kwamen zij berigten om
trent zijnen toestand inwinnen. 
Mannen, vrouwen, kinderen, 
allen waren evenzeer bewogen, 
en de woorden des kerkvoogds; 

.Möge mijn bloed het laatste xijn 
dat vergüten wordt, hebben niet 
weinig bijgedragen, om de ver-
bittering der voorstad St. An- r. 
toine tot bedaren te brengen. Des. 
maandags tegen den middag, 
was men er op bedacht om Mgr. 
naar het aartsbisschoppelijk ge-
bouw "overtebrengen j spoedig 
häd men eene draagbaargereed, 
en het werkvolk der voorstad, 
de nationale.garde, de Soldaten 
betwistten elkander de eer om 
dien dierbaren last te dragen. 
Längs zijnen weg knielde men 
neder, men maakte het teeken 
des H. kruises, de militairen 
deden hem hunne wapens aan-
raken, met eön woord inen be-
wees hem dezelfde vereeriug als 
aari de relikwien van eenen hei
ligen martelaar, In het 
aartsbisschoppelijk hötel aange-
komen, plaatste men hem in 
eene zorgvuldig daartoe ingerigte 
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kamer, en daar, omringd dpor 
zijne groot-vikarissen, zijn ka-
piltel, de geestelijkhejd en de 
kweekelingen van het Seminarie, 
zeide hij: Bat men niet moest 
bidden voor zijne genezing, maar 
dat zijn dood heilig mögt zijn. 
Dikwerf kuste hij met de tee-
derste godsvrucht hetkruisbeeld. 
In weerwil van de hulpmiddelen 
der kunst, was alle hoop ver
loren. Des Dingsdags, 27 Junij 
1848 , op .den middag, begon 
zijn doodstrijd. Terwijl de pries-
ters in tränen smolten, Spraken 
zij de gebeden der stervenden 
uit; eenigeri tijd daarna ontsliep 
hij vreedzaam in den Heer, en 
ging in den Hemel de onsterfe-
lijke kroon ontvangen,,welke hij 
door zoo vele deugden verdiend 
had. Zijn lijk werd gebalsemd, 
en in bisschoppelijk gewaad, 
onder een prächtig verhemelte, 
i n eene verlichte kapel geplaatst, 
alwaar het. gedurende 8 dagen 
aan de openbare vereering bleef 
uitgesteld. De lijkplegtigheden 
van Mgr. AFFRE hebben plaats 
gehad te Parijs, op Vrijdagden 
7 July 1848 , in tegenwoordig-
heid van de geheele geestelijk-
heid der stad, van afgevaardigden 
der Nationale.vergadering, der 
Scho len , . en te midden eener 
onnoemelijke menigte burgers. 
Zijn ligchaam is in een' der 
grafTielders van de Lieve-Vrou* 
we-kerk te rust gelegd, en zijn 
hart in het oude Karmelieten-
klooster, straat .Faugirard, 
geplaatst. Opgevoed in de kweek-
school der deugd heeft DENIS 
AUGUSTE AFFRE , nooit de edele 
en schoone gevoelens verzaakt, 
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waarmede ztjne ouders hadden 
zorg gedragen zijn jeugdig hart te 
versieren. In zijne kindschheid, 
in het Seminarie, zoo wel als 
gedurende zijn priesterschap is 
zijn leven eene aaneenschakeling 
van Studie, afzondering en ge
beden geweest. Terwijl hij gedu
rende zijn episkopaat zieh steeds 
bezig hield met de zorgen zijner 
kerk, en steeds bereid was, 
om zijn jeven voor zijne kudde 
ten beste te geven, is zijn dood 
zijn leven, vol edelmoedigheid, 
vol onderwerping, ijver en ge-
duld, waardig geweest. Het 
leven van Mgr. AFFRE levert 
met &ea woord het volmaaktste 
voprbeeld Öp van .alle pligten, 
welke wij ten opzigte van God, 
ten opzigte der maatschappij en 
ten opzigte van ons zelve te 
vervullen hebben. 

* AFZEMUS (ADAM) , in 1750, 
te Larf, in West-Gothland geb., 
de laatste leerling v a n ' L i N N E ü s , 
sedert 1785 onderwijzer der 
kruidkunde te Uvsala, van 1792 
tot 1796 natuuronderzoeker bij 
de Sierra-Leone-Maatscha'ppij, 
overleed te Upsala in 1837, als 
hoogleeraar in de Materia me-
dica, en in de Diaetetica. Hij 
gaf de Biographie van LINNEUS, 
in het Hoogduitsch met vermeer-

• deringen verrijkt, in bet licht, 
• Berlijn, 1826. Eene bijzondere 

plantensoort, de Afzelia, en ver
scheiden soorten van mos. en 
insekten werden naar hem ge-
noemd. — Zijn broeder JOANNES 
stierf evenzeer in 1837, als be-
roemde hoogleeraar der schei-

I künde te Upsala. 
5 
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* AGINCOURT (SEROUX D') , 
eea der ijverigste geschiedschrij-
vers der schooae kuasten, die 
voomamelijk de Verdienste heeft, 
het eerst een veelomvattend 
werk over de geschiedenis der 
kunst, in de middeleeuwen in 
het licht te hebben gegeven. 
Door zijne menigvuldige reizen, 
en zijn bijna levenslang verblijf 
in Italie begunstigd, leerde hij 
de voornaamste gedenkteekehen 

" der kunst niet alleen zelf ken
nen, maar hij verzamelde ook, 
door groote opofferingen van tijd 
en geld, getrouwe afbeeldingen 
derzelve. Hij overleed ineenen 
ouderdom,van 84 jaren, in 1814 
te Rome, alwaar hij zijn praal-
graf in de kerk S. Luigi de' 
Francesi (ih de kapel del Cro
cifisso) heeft. Zijne hoogst be-
langrijke verzameling verscheen 
in een prachtwerk,, getiteld: 
Histoire de l'art par les menu-
mens, dèpuis sa décadence au 
IV siede, jusqu'à son renow 
vellement, au VI, een werk 
met 328 platen versierd. De 
eerste uitgave had plaats, in 
de jaren 1819--1820 ; eene 
tweede verscheen in 1823 te 
Straatsburg. Daarbij komen twee 
Italiaansche uitgaven van AGIN
COURT, die in de jaren 1830^-
1838, in het licht versehenen. 
Zeer weinige van de door hem 
geleverde afbeeldingen waren 
tot dusverre in het licht gege
ven , en het grootste gedeelte 
wordt ook nog tegenwoordig 
nergens aangetroffen. Vele dier 
gedenkteekenen zijn, wijl zij 
sedert dien tijd der verwoesting 
ter prooi vielen, nog enkel in 
deze teekeningen bewaard. Van 
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de werken van AGINCOURT , die 
in vroegere uitgaven 340 gl. 
kostten, is kortelings ook eene 
Duitsche, nog niet het vijfde 
gedeelte van genoemden prijs 
kostende uitgave, door FERD. 
VON QUAST herzien, onder dezen 
hoofdtitel in het licht versehe
nen : Sammlung von Denhmdlern 
der Architektur, Sculptur und 
Malerei vom 4.*<« bis mm 16. 4 ° N 

Jahrhunderte; te beklagen is 
het echter, dat de uitvoering 
van zeer vele afbeeldingen de
zer uitgave, hoogst gebrekkig is. 

AGOUB (JOZEP), den 18 Maart 
1795, te Cairo geboren, ver-
liet Egypte met het Fransche 
leger, in den ouderdom vanzes 
jaren. Hij maakte schitterende 
Studien te Marseille, kwarn in 
1820 te Parijs, en legdeer 
zieh geheel toe op de beoefe-
ning van het Arabisch, zijne 
moedertaal. Zijn roem als ken-
ner der Oostersche talen ver-
spreidde zieh weldra; hij werd 
benoemd tot hoogleeraar van 
het Arabisch, in het collegie 
van LODEWMK den Groote, en ver* 
scheiden geleerde genootschap-
pen namen hem in hun midden 
op. Hij vertaalde BIDPA'Ü, wel
ken hij met een' zuiverder en 
vollediger tekst wilde in het 
licht geven dan al degene, welke 
tot dusverre versehenen waren 
en die 2 dl.« in 8.v° moest uit-
•maken. Zijn ijver voor de Studie 
was zijner gezondheid nadeelig. 
Afgezet in 1831, en daar door 
het traktement verliezende, 
waärop hij rekende om !zijne 
handschritten ten druk te be
vorderen, verliet hij Parys met 
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zijne vrouw en een jong zëer 
zwak kind, en begaf zieh naar 
Marseille, alwaar zijn broeder 
handelaar was. Maar niets was 
in Staat ora zijn verdriet te 
verdrijven, en , hij overleed al-
daar in October 1832. Behalve 
verschillende stukken opgetto-
men in de Revue encyclopédique,' 
het Journal de la Société Asia
tique, het Bulletin universel des 
Sciences, enz., heeft hij nage-
laten : 1.° 'Discours etc. (Ge
schiedkundige Verhandeling over 
'Egypte), Parijs, 1823, in 8 . ™ , • 
welke tot inleidiug, dient äan de 
Geschiedenis van Egypte, on-
der MOHAMMED-ALI, door F . MEN-
GIN , ; Parijs, 1823 , in 8.vo ; 
afzonderlijk tot 50 exemplaren 
afgetrokken ; — 2.° La Lyre bri
sée (Degebroken lier,) een-drink-
lied, aan Mevrouw DOFRESNOY, 
1825, in 8 . V O , twee uitgaven; 
— 3 . ° Diseoursetc. (Verhandeling 
over den veldtogt der Franschen 
in Egypte, in deszelfs letter
kundige gevolgen beschouwd) ; 
strekkehde tot Inleiding van het 
Dagverhaal van den Engelschen 
krijgstogtj door den Kapitein 
T. WALS, 1823, in 8 . ™ ; — 4.° 
Des règles etc. (Over de-regels 
van het gewone Arabisch,) 1826 
en eenige losse dichtstukjes. 

AGOOLT (KAREL KONSTANS CAE
SAR LUPUS JOZEF MATHIAS D') , 
bisschop van Pamiers, te Gre
noble, in 1747 uit eene zeer 
oude familie geboren, na zijnen 
theologischen leergang in het 
seminarie van St. Sulpice te 
hebben volbragt, werd hij bo-
noemd tot groot-vikaris, van 
het diocees van Ronanen, met 

den titel van aarts-diaken van 
Vexin-Francais, en den 13 Mei 
1787, als bisschop van Pamiers 
gezalfd, in welke stad hij een 
ziekenhuis stichtte. B.eeds in 
de eerste dagen der omwenteling 
week hij uit naar Zwitserland, 
van waar LODEWIJK XVI, tegen 
het einde van 1790; hem. hei-
melijk: weder te Parijs deed 
komen. Hij ontving van den 
koning en de koningin de ver-
trouwelijke mededeeling van hun 
ontwerp om Frankrijk te verta
ten. Hij stak daarop naar En-
geland over, alwaar hij EDMOND 
BURKE leerde kennen, en keerde 
in 1801 naar Frankrijk terug. 
Vooraf had hij reeds afstandge-
daan van zijn' stoel van Pamiers. 

* In. 1814 bood hij aan LODEWIJK 
XVIII, Memorien aan, waarvan 
er verscheiden gedrukt zijn, en 
die eenen in de kennis der open-' 
bare zaken zeer ervaren man 
verraden. Hij is te Parijs, den 
21 Julij 1824 overleden. Tot 
de door hem in het licht gege-
ven werken, behooren: 1.° Or
donnance etc. (Bisschoppelijke 
ordonnantie betrekkelijk de ver-
kiezing van BERNARDUS FONT, 
pastoor van Serres, tot consti-
tutionneelen bisschop van het 
dept. der Arriege); — 2.° Aver-
tissement etc. (BerderUjke waar-
schuwing aan de geestelijkheid 
en de geloovigen van het diocees 
van Pamiers, om zieh te wape-
nen tegen de scheuring); —- 3.° 
Conversation etc. (Gesprek met 
EDMOND BURKE, over het belang 
der Europesche mogendheden); 
— 4.° Projet.etc. (Ontwerp eener 
nationale bank);—G.° Eclair-
cissements etc. (Ophelderingen 
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betrekkeltyk het ontwerp der na-
tionah bank, en antwoord op 
de bedenkingen tegen dit out-, 
werp aangevoerd);— 6.°Lettres 
etc. (Brieven aan eenSakobijn, 
of staatkunàige overwegingen 
over de staatsregeling van En-
geland en het koninklijk char
ter). D'AGOULT heeft verscheiden 
handschriften nagelaten. 

AGUADO (ALEXANDER MARIA) , 
een der eerste bankiers van 
Europa, in 1784, te Gtyon, 
in Asturie geboren. Na deh 
Spaanschen oorlog, in 1804, 
met den rang van kolonel in 
Frankrijk gekomen, werd hij 
aldaar genaturaliseerd, en ves-
tigde zich te Parijs, alwaar hij 
gewigtige diensten aan de groote 
bank heeft bewezen. Zijne ta-
lenten als Financier deden hem 
door FERDINAND VII naar Spanje 
beroepen, welke vorst hem, tot 
belooning zijner diensten, den 
titel gaf van markies de las 
Mansmas del ^Guadalquivir, en 
hem benoemde tòt commandeur 
der orde van KAREL III, en 
Gtoot-kruis van ISABELLA DE 
CATHOLHKE , met de eerbewijzen 
van algemeen bewindhebber der 
Spaansche marine. Hij -was het 
die; in 1832 de Grieksche lee-
ning negoeieerde, vraardoor hem 
de decoratie van de orde des 
Verlossers van Griekenland ten 
deel viel. AGUADO was de vriend 
der.kunsten, en beschermde 
dezelve op eene nuttige wijze, 
door aan de beroemdste scol
ders en beeldhouwers aanzien-
lijke bestellingen te doen. Hij 
had te Parijs een belangrijk 
museum bijeengebragt, waarin 

Д G U. 

hij zelf, met eene geheel Flan
sche beleefdheid de vreemdelin-
gen rondleidde. Het belang 
zijner zaken, of het verlarigen 
öm zijne Vrienden weder te zien, 
had'hemnaar Spanje terug 
gevoerd; nog slechts sedert wei
nige dagen was hij op zijn 
landgoedvan Gijon aangekomen, 
toen hij er den 11 April 1842 
overleed. Bij zijn overlijden be-
droeg zijne fortuin veertig mil-
lioenen. 

AGUESSEAU (HENDRIK CARDI» 
JOANNES BAPTISXA graaf D') , lid 
der Fransche akademie-, klein-
zoon van den kanselier (Zie 
AGUESSEAU -Wbk.-), in 1746, 
te Fresnes geboren, werd hij, na 
eerst advokaat-generaal bij het 
parlement van Partys te zijn 
geweest, in 1783 , staatsraad, 
en Groot-meester der plegtighe-
den der orde van den H. Geest. 
Afgevaardigde des adels van het 
baljuwschap van Meaux, bij de 
staten-generaal, was hij,een der 
eersten zijner orde, die zieh 
met den burgerstand vereenig-
den; in 1790 nam hij zijn 
ontslag, om in stilte te gaan 
leven. Twee jaren later beschul-
digd van in zijn huis verdachte 
bijeenkomsten te houden, strij-
dig met den geest die in de 
vergadering heerschte, wisthij 
zieh gemakkelijk van deze be; 
schuldiging,; die op geenerlei 
grond steunde, vrijtepleiten. Na 
den 18 Brumaire, beriep de 
eerste Consul hem tot het voor-
zitterschap van het hof van ap-
pel van Partys, en belastte hem 
weldra met den post van gevol-
magtigd minister te Koppenha-
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gen. Hij werd door den keizer 
benoemd, tot lid van den senaat, 
rijksgraaf, en commändeur van 
net legioen van eer. In 1814, 
verhief LODEWIJK XVIII hem 
tot pair van Frankriß, en tot 
ridder van den H. Geest. Ge-
durende de honderd dagen, ver-
wijderde D'AGUESSEAU zieh'van 
de hoofdstad, alwaar hij eerst̂  
weder verscheen na de tweede 
terugkomst des konings. Hij 
overleed den 22 Januarij 1826. 
Met hem is de familie der 
D'AGUESSEAU'S , die zieh reeds 
sedert de zestiende eeuw had 
beroemd ge,maakt, uitgestorven. 

* AHORNER VON AHORNRAIN 
, {JOZEF GEORGE FRANCISCUS VAN 

PAULA), te Augsburg, den 1 
April 1764 geboren. Zijn va-
der stamde uit eepe oude Ty-
rolsche familie, die gedurende 
drie geslachten, den post van 
K. K. landregier, te Silian in 
het Pusterthal bekleedde. AHOR
NER volbragt zijne filozofische 
Studien in de door de Jesuiten 
bestuurde studie-inrigting te 
St. Salvator in Augsburg. In 
1781 , begaf hij zieh ter beoe-
fening der godgeleerdheid, naar 
Brixen, Vertoefde aldaar twee 
jaren als alumnus van het vorst-
bisschoppelijke seminarie, ver-
dedigde in tegenwoordigheid van 
den geleerden vorst-bisschop, 
graaf VON SPAUR , openlijk en 
met den meesten bijval eene 
theologische thesis, ontving 
daarop de kleinere wijdingen, 
en de vergunning, om'in de 
kerk van het seminarie te pre-
diken, hetwelk driemalen met 
het beste gevolg geschiedde. In 

1783 , werd het seminarie te 
Brixen, op bevel van keizer 
JOZEF II opgeheven. AHORNEB . 
aan wien buitendien door de 
artsen het prediken verboden 
was, liet de theologische Stu
dien varen en keerde naar Augs-, 
burg lot zijne ouders terug. 
Hier was hij een tijdlang huis-
onderwijzer bij den boekhande-
laar J . B. WOLF , en de zoo 
beroemd geworden tooneelspeler 
Pius. ALEXANDER WOLF heeffc" 
hem zijne eerste ontwikkeling te 
danken. In den herfst van 1785, 
begaf AHORNER zieh naar Inns
bruck , studeerde aldaar gedu
rende een jaar de -geneeskunde, 
toen weder door dezelfde oorzaak 
als te Brixen, zijne Studien af-
gebrokeh werden, daar in 1786, 
de vernietiging der Innsbruck-
sche ' hoogeschool volgde. Te 
Weenen zette AHORNER zijne s l u -
dien, onder de leiding der be-
roemde geneeskundigen SXOLL, 
VON QUARIN, VON JACQDIN, VON 
LEBER en' anderen voort, ver-
heugde zieh over den omgang 
met uitstekende geleerden en 
kunstenaars, en had den toegang 
tot verscheiden aaanzienlijke 
huizen. Letterkundige werken 
van geneeskundigen en pedago-
gischen inhoud moesten aan 
den onbemiddelde Verdiensten 
verschaffen, opdat hij de kos
ten zijner verdere ontwikkeling, 
en der promotie zou kunnen 
bestrijden, die hem, na afgelegd 
examen, op den 13 February 

>1790 ten deel viel. Den 19 . 
November deszelfden jaars werd 
hij als werkelijk lid der genees-
kundige' faculteit in Weenen 
opgenomen, werd daarop medi-
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CMS amanuensis van den beroem-
den VON QÜABIN, en verwierf 
door onderscheidene' gelukkige 
genezingen, roem en vertrouwen. 
Op den 9 January 1791 , trad 
hij in den echt met CAROLINA 
TROMP, uit Wilhemsdorf, in 
Frankehland, gesproten uit het 
geslacht van den Hollandsehen 
zeeheld TROMP, endie gedu-
rende 38 jareh de voortreffelijke 
echtvriendin van AHORNER was. 
In 1793, volgde AHORNER, eene 
roeping tot eenen magistraats-
post in zijne geboorteplaats, 
later werd hij ook calhoüjk 
garnizoens-arts, en mede-opzie-
ner der vroedvrouwen. Erva-
renheid in de nieuwe talen, 
grondige geneeskundige kennis 
en de regtschapenheid van zijn 
karakter, maakten hem tot den 
arts van personen, die een uit-
stekend standpunt in de geschie-
denis innapien. HANNIBAL DELLA 
GENGA, later Paus LEO XII, die 
zieh als pauselijke nuntius, 
gedurende de oprlogstijden ver
scheiden jaren te Augsburg op-
hield, verscheiden leden der 
verdreven Fransche koninklijke 
familie, vele bisschoppen uit 
Frankriß, en andere aanzien-
lijke uitgewekenen schonken 
den wakkeren man,nun vertrou
wen , ja , . bleven gedeeltelijk, 
zoo als LEO XII, later nog, met 
hem in briefwisseling. Over-
matige inspanningen in zijne 
betrekkingen als geneesheer be-
rokkenden hem in 1800 , eene 
hoogst.gevaarlijke, langdurig« 
ziekte, en braglen hem in doods 
gevaar, waaruit hij als door 
een wonder >gered werd. Als 
deken van het Collegium modi

cum in Augsburg stichtte AHOR
NER veel goeds en zegeririjks, 
en als grondlegger en veeljarig 
kassier der weduwen-kas voor 
geneeskundigen werd hij in den 
waren zin des woords een Vader 
der weduwen en weezen. Ia 
1803 benoemde hem de voor-
malige keurvorst van Trier en 
vorst-bisschop van Augsburg, 
CLEMENS WENCESLAUS , tot zij-
nen hofarts; op den 2 6 Mei 
deszelfden jaars ontving hij de 
aanstelling als vorstelijk Fug-
ger-Babenhausensche hof- eh ge-
zondheidsraad ,• en op den 30 
Sept. 1803 , werd hem , op aan-
leiding van den aartshertog HA
BEL , de Oostenrijksche groote 
gouden medaille van Verdiensten 
yerleend. Ook in latere jaren was 
AHORNER de geneesheer van 
aanzienlijke personen: van de 
hertogin van St. Leu, voorma-
lige koningin HORTENSE van 
Holland; van den hertog FER
DINAND van Wurtemberg; van 
den vorst van Hohenlohe-ScUV 
lingsfürst, bisschop van Augs-
bürg. In 1826, ontving hij 
van XAREL X het kruis van 
het legioen van eer tot beloo-
ning voor de, aan de prinsessen 
uit het huis van BOORBON en 
ORLEANS, gedurende de verban-
ning uit Frankriß bewezen 
diensteh. Tot in eenen hoogen 
graad naauwgezei in zijn beroep. 
bestond er geen geneeskundig 
stelsel dat hij slaafsch huldigde, 
maar zelf een zorgvuldige waar-
nemer der natuur,, liefderijk 
jegens iedereen, en de leer-
stellingen en gebruiken zijner 
Kerk opregtelijk toegedaan, leef-
de AHORNER van elkeen geacnt 
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en bemind. Natuurkunde en 
penningkundige nayorschingen, 
vulden zijne ledige Qogenblikken 
aan, en eene talrijke verzame-
ling van Romeinsche en Augs-
burgsche m unten getuigt van 
zijnen ijver in deze. Onderschei-
dene geleerde genootschappen 
kozen hem tot hun medelid, 
De brave man eindigde zijne 
loopbaan den 31 December 
1839} met hem scheidde een 
uitmuntende arts, een edel 
mensch en een vrome Catholiß 
uit deze wereld, Wiens aanden-
ken steeds gezegend zijn en in 
eere voortleven zal; AHORNER 
liet de volgende geschriften na: 
1.° Geschichte J E S U , een ge-
schenk voor kinderen* Augs
burg, 1786 en 1789; — 2.° 
Briefe an KAROLINCHEN, een 
opvaedingsgeschrift, 2 dl. n , 
Augsburg, 1786 en 1787; — 3.« 
HippoKRATEs Aphorismen, ver-
taald , Weenen, 1791; — 4.° 
Bibliothek für Kinderärzte, 2 
dl." Weenen, 1792. Vorder.: 
Bijdragen- tot D1'. BENKERT'S JRÖ-
ligionsfreund, en Athanasia, 
den Bolen für Tyrol, en VOIGT'S 
Neue Nekrolog, der Deutschen, 
in welker 17.« Jaargang, ook 
de biographie van AHORNER 
voorkomt. 

•AHRENDT. — Zie ARENDT. 

AIKIN (JOHN) , een Engeische 
arts, de zoon van een pres-
byteriaansch predikant, werd 
in 1747, te Kibworth, in het 
graafschap Leicester geboren, 
Bad de geneeskunde te Edim-
burgh en te Manchester beoe-
fend, en oefende dezelve sedert 
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1780, achtereenvolgend uit te 
•Chester, te Warrington en te 
Yarmouth. Daar hij zieh als 
een voorstander vandeFransche 
omwenteling had verklaard, 
verloor hij een groot gedeelte 
zijner praktijk, en kwam in 
1792 te Bonden wonen, alwäar 
hy zieh bijna uitsluüend aan 
de letterkunde toewijdde, die 
voor hem meer aanlokkend was, 
en die hij sedert lang met het 
beste gevolg beoefende. Hij 
overleed den 7.December, 1822, 
na een aantal werken in het 
licht te hebben gegeven, die 
vele künde en vlugheid verra-
den, en te'gelijkertijd eenen 
wijzen, beraden geest en eenen 
kieschen smaäk' aanduiden. De 
voornaamste zijn: 1.6Mengelin
gen, in proza, 1773, in 12.mo, 
welke hij in het licht gaf met 
zijne zuster LMTITIA. AIKIN, 
bekend nnder den naam van 
Mistriss BARBAULD , die zieh in 
Engeland, door hare geschriften 
mede beroemd heeft gemaakt; 
— 2.° eene vertaling van het 
Leven van AGRICOLA, 1774, in 
8 . T 0 , 2.e uitg. met de zeden 
der Germanen, met zeer breed-
voerige aanteekeningen en eene 
kaart van het oude Duüschland 
vermeerderd, 1777 en 1815, in 
8.TO, dikwerf herdrukt; — 3.° 
Biographische aanteekeningen, 
betrekkeliß de geneeskunde in 
Groot-Brittannie, sedert deher-
leving der lotteren, tot op den 
tijd van HARVEY, 1780, in 8.™ 
Men treft er belangrijke en 
weinig bekende bijzonderheden 
in aan betrekkelijk meer dan 
vijftig genees- en heelkundigen, 
die tusschen de jaren 1230 en 
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1677 leefden ; — 4.° Overzigt 
van het karakter ende openbare 
diensten van wijlen J . HOWARD, 
1791, in 8.vo; een uitmuntend 
biographisch stuk, in het hoog-
duitsch vertaald, 1792, in 8.T0; 
en in het Fransch door BOULARD, 
1796, in 1 2 . m o ; — 5.° De huis-
selijke avondstonden, 1795 tot 
1796 , 6 dl.» in 12.»o met zijne 
zuster rnistriss BARBAULD. Dit 
werk, bijzonder voor de jeugd 
bestemd, is dikwerf Jierdrukt, 
en in het Fransch vertaald, 6 
dl.i in 1 2 . m 0 ; —- 6.° Brieven 
van eenenvader aan zißnen soon 
over verschalende onderwerpen 
betrekkelijk de letterkunde en 
den leefregel, 1793—1800,2 
dl.» in 8.™ ; — 7.° Beschryving 
der omstreken van Manchester, 
1797, in 4. t oj — 8 Algemeene 
Biographie of Levensbeschrijving 

' der merlmaardige personen aller 
eeuwen eft aller landen, welke hij 
gezamenlijk met Dn ÉNTHFIELD, 
zijnen vriend, T . H . MORGAN, 
NICHOLSON en W . JOHNSTON heeft 
in het licht gegeven, Landen 
1799—1815, 10 dl.*- in 4M; 
•— 9.° Jaarboeken der regering 
van GEORGE III, van zijne komst 
tot den troon tot den dlgemeenen 
vrede van 1815, 2 dl.» in 8.vo, 
2.e uitg. 1820, voortgezet tot 
op het einde der regering van 
GEORGE III, 3 dl.» in 8.™, en 
verder uitgaven van verschil-
lende Engelsche dichters en 
prozaïsten met Critische aan-
merkingen gepaard,.zoo als van 
THOMPSON, ARMSTRONG , SOMMER-
VILLE, GREEN, POPE, MILTON, 
enz. . 

AlRENTI (JOZEF VlNCENTIUS) , 

A K E , 

den 20 Junij 1767 laDulcedo, 
diocees van Albenga, in de Sar
dinische staten, geboren, begaf 
zieh, nog zeer jong zijnde, in 
de orde der Dominikanen, en 
onderscheidde zieh weldra door 
zijnen smaak voor de studio. 
Na opziener der bibliotheek 
Calamata te "zijn geweest, werd 
hij bisschop van Savona, daarna 
van Noli, en vervolgens naar. 
den stoel van Genua verplaatst, 
alwaar hij den 3 September 
1831 overleed. Men noemtvan 
hem: 1.° Critisch-historische 

, nasporingen over de godsdiens-
tige verdraagzaamheid der oude 
Domänen, Genua, 1814 , in 
8.vo; — 2.° eene ' Verklarin§ 
der tafel van PEUTINGER, waar-
over ZACH in zijne Astronomi
sche briefwisseling met lof gewag 
maakt. 

AKENSIDE (MARCUS), den 9 
November 1721, te New-Casile, 
aan de Tyne geboren. Zijn va-
der die tot de Presbyteriaansche 
sekte behoorde, deed hem z'org-
vuldig opvoeden. In den ou-
derdom van 18 .jaren naar de 
hoogeschool van Edimburg ge-
zonden, begon -hij aldaar de 
vereischte Studien om den gees-
telijken Staat te omhelzen. Daar 
hij echter meer smaak in; de 
geneeskunde vond, zoo begaf 
hij zieh in 1741 naar Leyden, 
alwaar hij in 1744 tot het 
doctoraat werd bevorderd. Hij 
oefende de geneeskundige p i * 
tijk het eerst te NorthampW 
•uit; doch wijl hij aldaar weinig 
bijval vond, zoo ging hij zieh 
eerst te Hampstead, en daarna 
te Londen vestigen , alwaar hij 
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achtereenvolgend geneesheer van 
het ziekenhuis van St. Thomas, 
lid van het geneeskuhdig cbl-
legie, en van de koninklijke 
maatschappij werd. Op het einde 
van zijn leven verkreeg hij zelfs 
den titel van lijfarts des konings. 
Eene rotkoorts sleepte hem den 
23 Junij 1770 in het graf. AKEN-
SIDR bezat uitgebreide kundig-
heden. Hij heeft verscheiden 
Werken betrekkelijk zijn beroep 
nagelaten, die in de Wfjsgeerige 
dagboeken en in andere perio-
dieke verzamelingen zijn opge-
nomen. Het belangrijkste is 
eene Verhandeling over den 
bloedgang of rooden loop, in 

" het Latijn geschreven, en in 
. 1764 afzonderhj'k gedrukt. Maar 
AKENSIDE is tegenwoordig meer 
als dichter dan als geneeskun-
dige bekend. Op verschilfende 
tijdstippen, gaf hij Oden, Brie-
ven en" andere dichtstukken in 
het licht: het beste zijner dich-
terlijke voortbrengselen is the 
Pleasures of Imagination, [waar-
door hij veel roem inoogstte.Even 
als in al de overige geschriften 
van AKENSIDE , straalt er eene 
vrijheidszucht in door, die dik-
•wijls in het overdrevene vervalt. 

* AKERBLAD (JOANNES DAVID), 
in 1760, in Zweden geboren, 
was sekretaris van het Zweed-
sche gezantschap le Konstanti
nopel, van waar hij verscheiden 
uitstappen naar Troja m Jeruza-
lem (1792 en 1797) maakte, en 
de resultaten zijner geleerde na-
vorschingen, voornamelijk over 
de ligging van Troja, openlijk 
mededeelde, waardoor hij den 

I . DEEL. 

roem van eenen geleerden phi-
loloog, en orientalist verwierf, 
en lid van verscheiden geleerde 
genoolschappen werd. Na zijne 
terugkomst verkreeg hij den 
post van Zweedsch zaakgeläs-
tigde tè Parijst Doch weldra 
vraagde hij zijn onlslag, en be-
gaf zieh naar Rome, ten einde 
zieh ongestoord aan de weten-
schappen te kunnen toewijden. 
De ondersteuning daartoe be-
kwam hij van de hertogin van 
Devonshire. Hij overleed aldaar 
in Februarij 1819. Van zijne 
Schriften noemen wij : 1.°. de 
Brieven aan SYLVESTER DE SACY, 
over het Koptische cursijfschrift, 
en over de Egyptische opschrif-
ten van Rosette; — 2.° Inscri
zione Greca sopra ma lamina 
di piombo, trovata in un sepolcro 
nelle vincinance d' Atene, 1813j 
—i 3.° Inscriptions pheenieim 
oxoniensis nova Interpretatio, 
Parijs, 1802, in 8.̂ ° enz. 

ALBANI D'URBINO (JOANNES 
FRANCISCÙS), in 1720 geboren, 
was de neef van Paus CLEMENS 
X I , en met eenen schranderen, 
doordringenden geest, en een 
innemend gelaat begaafd. Hij 
werd achtereenvolgend bisschop 
van Ostia en van Velletri, reeds 
in den ouderdom van 27 jaren, 
kardinaal, en eindelijk deken van 

'het heilig collegie, waarbij hij 
eenen grooten invloed verwierf. 
Hij vérklaarde zieh openlijk le
gen de, Fransche omwenteling: 
ook haastte hij zieh, toen het 
republikeinsche leger Rome na-
derde, de wijk naar Napels le 
nemen, van waar hij zieh naar 
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Venetie begaf, alwaar hij kracht« 
dadig medewerkte aan de Vertief
ung van Pius VII. Later zag 
raen hem te Rome diegene be-

- schermen, welke er wegens hun-
ne gevoelens vervolgd werden. 
Hij overleed in die st ad in 1809. 

ALBANI (JOZEF) , te Rome, 
den 13 September 1750, uit 
dezelfde familie als de voor-
gaande geboren. Zijn vader was 
prins HORATIUS ALBANI, en zijne 
moeder nit het huis der prin-
sen van MASSA-CARRARA. JOZEF , 
die den , geestelijken Staat had 
omhelsd, bekleedde verschillende 
posten in de prelatuur. Hij 
was algemeen-bijzitter der Apos
tolische kamer, toen Pius T U 
hem in het consistorie van 23 
Februarij 1801 tot kardinaal 
benoemde. Gedurende de ver-
drukking der Kerk in 1809, 
deelde de kardinaal ALBANI, de 

, vervolgingen zijner ambtgenop-
ten, en werd genoodzaakt naar 
Frankrijk te kómen, alwaar hij 
eenigen tijd verbleef. Pius "VII, 
had hem tòt prefekt vari het 
goede bestuur benoemd; LEO XII 
verhief hem tot secretati? der-
breven en legaat te Bologna ; 
Pius VIII verkoos hem tot 
staats-secretaris, en GREGORIUS 
XVI zond.hem in hoedanigheid 
van buitehgewoon commissaris, 
naar de legatien van Bologna, 
•Ferrara, Ravenna en Forlì, 
zonder hem de legatie van Ur
bino en Pesaro te óntnemen. 
De kardinaal was de beschermer 
der Oostenrijksche natie en der 
staten des konings van Sardmie. 

/Hij overleed te Pesaro, den 8 
Decomber 1834.. 

ALBANY (LOUISE MARIA CARO
LINA VAN STOLBERG;-GEDERN, 
gravin van,) in 1752 te Bergen 
in Menegouwen geboren, verloor 
reeds vroegtijdig hären vader, 
den prins GUSTAAF ADOLF VAN 
STOLBERG , die den 5 December 
1757, in den slag bij Leuthen, 
aan het hoofd van een согрз 
ruiterij, waarover hij het bevel 
voerde, sneuvelde. Hare moeder 
ELIZABETH PHILIPPINE CLAUDINE, 
dochter van EMMANUEL, prins 
van Нови, deed haar eene uit« 
muntende opvoeding geven, en 
reeds in 1772 trad zij in deö 
echt met prins KAREL EDUÄBÖ, 
laatsten prétendent naar het 
erfdeel der' STUARTS. De hoven 
van het huis van BOURBON acht-
ten het van Iran belang het 
doorluchtige geslacht der S M 
ARTS nîet te doen uitsterven, 
en beschikten älzoo dit huwelijk, 
terwijl zij eenen behoorlijken 
lijftogt aan de echtgenooten ver* 
zekerden. Maar nadat KAREI 
EDUARD, den 31 Janüarij 1788 
was overledeh, zonder̂  eenigen 
erfgenaam zijner regten natela-
ten, begaf de gravin van Ab-
в ANY zieh naar Rome, alwaar zij 
het paleis van hären zwagef 
betrok, en op eene'edele wijze 
de mannen bescherraden, die 
met roern de wetenschäppen en 
letteren beoefenden. Zij onder-
scheidde onder dezelve den dich
ter ALFIËRI, met wien zij eene 
zeer vertrouwelijke vereeniging 
aanging, die door een geheim 
huwelijk gewettigd' werd. De 
beide echtgenooten kwamen 
rijs bewonen 5 maar verfielen 
die slad weldra weder, om naâr 
Toskanen terugtekeeren, alwaar 
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AtFiERl (zie dat art. *Wbk.-) 
nieuwe werken zamenstelde.. In 
,1803 andermaal weduwe gewor
den zijnde, liet de grayin van 
ALBANY, ter nagedachtehis van 
ALFIERI een schoon marmeren 
praalgraf oprigten, waarvan de 
uitvoering aan den beroemden 
beeldhouwer. CANOVA werd toe-; 
vertrouwd j - maar zij wijdde 
hem nog een duurzamer ge-
denkteeken toe, door eehe 
prachtige uitgave der uitgezochte 
werken van dien dichter in hot 
licht te geven. Haar huis was 
te Florence het vereenigings-
punt geworden, van alles wat 
de stad aanzienlijks bevatte, 
en de Florentijnsche jeugd kwanl 
bij haar lessen van goeden smaak 
en wellevendheid pütten. Zij 
overleed den 29 Januarij 1824. 
Hare moeder, die in den ou-
derdotn van 94 jaren, in 1826, 
te Frankfort a / M . overleed, was 
de laalste spruit uit het oude 
huis der graven van Horn in' 
de Nederlanden, 

* ALBERTKANDI (JOANNES BAP-
TISTA) , koninklijk Poolsche 
biblibthekaris, bisschop van Ze-
nopolis, en ridder van de St. Sta-
nislaus-orde, te Warschau, in 
1731 geboren, werd in de Scho
len der Jesuiten gevormd, eil 

»trad in zijn 16.e jaar zelf in 
die orde. In zijn 19.« jaar was 
hij öpenbaar onderwijzer aah het 
collegie, te Pultusk, en later 
aan die van Flock en Wilna. 
Hij hield zieh veel bezig met 
oude en nieuwere talen. Pool-
sehe en Latijnsche gelegenheids-
gedich'ten, en verscheiden ver-

handelingen over, sterrekunde, 
geschiedenis enz. waren de eer-
stelingen. zijner geleerde vlijt. 
Zijn snel en vlug bevattingsver-
mogen, zijn getrouw geheugen, 
en zijne beoordeelingskracht, 
verligtteü hem/ zijne Studien 
aanmerkelijk. In 1760 werd hij 
door den bisschop ZALUSKI tot 
bibliothekaris zijner aanzienlijke 
boekverzameling yerkozen, yan 
welke hij eenen 'Catálogos ver-
vaárdigde, en in 1764 verkoos 
hem de vorstprimaatLuBiENSia, 
tot gouverneur van zijnen klein- • 
zoon" FELIX LUBIENSKÏ, later 
minister van Justicie in het her-
togdom Warschau. ALBERTKANDI 
bewerkte toenmaals vertalingen, 
yoornamelijk die der Poolsche 
geschiedenis door SCHMIDT, met 
belangrijkè bijvoegselen. In 
1770 vergezeldë hij zijnen kwee-
keling naar de akademie van 
Sienna, en vervolgens naar 
Rome, alwaar hij zieh voorna-
melijk met de penningkunde 
bezig hield. Na zijne terugkomst 
in zijn vaderland (1773), werkte 
hij voornamelijk voor den groot-
kanselier en vervolgens voor de 
nieuw benoemde school- en op-
voedings-Commissie, in het ter 
zamenstelling van nieu we school-
boekeri gevormde collegie. Doch 
weldra werd hij; tot eene groóte 
letterkundige Qnderneming be-
stemd. Hij Steide aan koning 
STANISLAUS AUGUSTUS een plan 
voor tot verzameling derbuiten-
slands verstrooide berigten, be-
trekkelijk de Geschiedenis van 
Polen. In Rome en Stokholm 
verzamelde hij 200 in folio 
deelen uittreksels tot de Pool-

2 • • 
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sehe geschiedenis", en wel in 
Stokholm dikwerf zoo , dat hij 
het in-de bibliolheek gelezene, 
in zijne wonnig opschreef, daar 
het niet geoorlööfd was in de 
bibliotheek zelve uittreksels je 
raakem Tot belooning voor deze 
diensten benoemde hem de kö-
ning tot zijnen bibliothekaris, 
tot bissöhop van Zenopolis, en 
tot ridder der St. Stanislaus' 
oräe. Alszeventigjarige grijsaard, 
aanvaardde hij noghet president-
schap der, in 1801, door de 
Poolsche grooten opgerigte Maat-
schappiß der vrienden der weten-
schappen. Tele zijner geleerde 
verhandelingen over onderwer-
pen der oudheidkunde en Pool
sche geschiedenis zijn de vruch-
ten zijner laatste dagen. Hij 
overleed den 10 Aug. 1808. 

. ALBERTUS VAN MECKLENBURG, 
koning van Zweden, 2A? zoon 
van her'tog ALBERTUS Ivan Meck
lenburg, en van EUPHEMIA, 
dochter van MAGNUS , koning 
van Zweden. De grooten van 
dat koningrijk, ontevreden over 
MAGNUS en over zijnen zoön HA-
QUIN, namen de Rapens op, en 
boden de kroon den'hertog van 
Mecklenburg aan, die haar voor 
zieh zelven van de hand wees, 
maar zijnen zoon den Zweed-
schen adel'aanbeval, welk,e hem 
tot koning verkoosj deze keüze 
werd door de vereenigde staten 
bekrachtigd. MAGNUS, door Dene-
marken ondersteund, deed ijdele 
pogingen om den troon weder 
te beklimMenj hij werd over-
Wonnen en in 1365 gevangen 
genomen. Daar ALBERTUS echter 
dezelfde misslagen beging als 

zijn voorganger, zoö maakte hij 
zieh door zijne gewelddadige 
handelingen bij den Zweedschen 
adel gehaat, die de wapens 
opvatte, en de ondersteuhing 
inriep van .MARGARETHA , toen-
maals koningin van Denemarken 
(ziedatart -Wbk.-), endeSEMiuA-
HIS van het Noorden bijgenaamd. 
Deze vorstin viel dadelijk in het 
koningrijk. ALBERTUS, door het 
volk ondersteund, waagdeeenen 
slag, waarin hij met zijnen zoon 
ERICS werd gevangen genomen. 
Gedurende zijne gevangenschap, 
die zeven jaren duurde, was 
Zweden ter prooi aan eenen 
der wreedste oorlogen, waarvan 
de,geschiedenis melding maakt. 
Eindelijk gaf MARGARETHA aan 
ALBERTUS de vrijheid weder, 
doch op voorwaarde, dat men 
haar binnen 3 jaren de stad 
Stokholm zoude overgeven. Zoo-
dra ALBERTUS de gevangenis had 
vertaten, was hij er enkel op 
bedacht, om zieh aan dit ver-
nederend verdrag te onttrekken: 
maar toen hij kort daarna zij
nen zoon ERICH had verloren 
liet hij Zweden ter beschikking 
van MARGARETHA , en ging zijne 
dagen eindigen in het kloostef 
van Dobran, in het Mecklen-
burgsche, alwaar hij, zegtmen/ 
in 1412 overleed. 

* ALBINI (FRANZ JÖZEF , vrij-
heer.van) een beroemde Staats-
man der vorige en tegenwoordige 
eeuw, in 1748 te St.- Goar 
geboren, maakte zijne regts-
geleerde Studien te Würzburg-
Van de betrekking van hof- f 
regeringsraad van den vorst-bis-
schop van Würzburg, waarmeoe 
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hij- z'ynen openbareri werkkring 
begon, werd hij in 1774 bijzit-
ter van het keur-Mainzische ka-• 
mergeregt, in 1787 geheim 
rijks-referendaris, en in 1790, 
hofkanselier en minister met 
het volle vertrouwen van zijnen 
vorst. In deze hooge betrekking 
bragt hij verscheiden nuttige 
inrigtingen tot stand, en aan 
zijne diplomatische bekwaam-
heid gelukte het ook, de plun-
deringen en andere gewelddadig-
heden, der toenmaals irigevallen 
vijandelijke legers van den. keur-
staat aftewenden. Ook was hij 
in 1797 als lid, öp het vredes-
congres te Rastadt; werkzaam. 
Toen in 1802 , de keurvorst 
FREDERIK. KAREL overleden was, 
werd ALBINI tot beheerder van. 
het gebied van Keur-Mainz be-' 
nqemd, en bleef ook onder den 
nieuwen keurvorst KAREL VON 
DALBERG (zie dat art. -Wbk.-), 
wiens volle vertrouwen hijeven-
zeer genoot, aan het höofdder 
zaken. Ook toen DALBERG vorst-
primaat van Regensburg, en 
later groot- hertog van Frankfort 
werd, bleef ALBINI zijh minister. 
Eerst na de verovering van het 
groot-hertogdom Frankfort door 
de bondgenooten, nadat deze 
hem hun vertrouwen door de 
opdragt van het voorzitterschap 
in de provisioneele regering be-
wezen hadden, trad hij, in 1815, 
in Oostenrijksche dienst, en 
werd door keizer FRANZ II tot 
gevolmagtigd minister bij den 
Duitschen bondsdag benoemd j 
doch hij overfeed nog vöör het 
aanvaarden van dezen post te 
Dieburg, den 8 January 1810. 

ALDERETE (BERKARDIIS en Jo-
ZEF) — ter vervanging van 
dat, Art. in het Wbk. 1.« DL 
Uz. 275 —, twee broeders, te 
Malaga geboren, en belangrijk 
door de naauwkeurige gelijkenis 
die tusschen hen bestond, jrolg-
den met eenen gelijken roem 
dezelfde studien der schoone 
lelteren, oudhedett en regten j 
beide omhelsden den géestelij-
ken Staat. JOZEF verkreeg een 
kanonikaat van Cor dorn, dat 
hij echter weldra ten gunste 
van BERNARDUS afstond, om in 
de maatschappij der Jesuiten 
te gaan, en hij werd rector van . 
het collegie van Grenada. Hy 
schreef een boekdeel over de 
Vrißstellingen der reguliere or-
den, en een ander; De religiosa 
disciplina. tuenda. BERNARDOS 
werd te .Sevilla tot groot-vikaris 
benoemd; hij vereenigde eene 
groóte zedigheid met uitgebreide 
kundigheden. Men heeft van hem 
twee zeer gezöchte werken, het 
eerste: Origen de la lengua Ca-. 
stellana; het andere: Varias An
tigüedades de Espana África, 
y otras provincias. Hij is daar-
enboven de schrijver van eenen 
Brief aan Pdus TJRBANUS VIII 
over de relikwien van .eenige 
martelaars, en-van eene verza-
meling van Brieven over de 
eucharistie. JOZEF was in 1560 
geboren, en overleed in 1616. 
BERNARDOS heeft langer geleefd. 

ALDINI (ANTONIOS), een Itali-
aansche staatsman endiplomaat, 
in 1756 te Bologna geboren, 
neef van den beroemden GAL-
VANI , maakte zijne studien in 

3 
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zijiie geboorteplaals, en begaf 
zieh vervolgens naar Rome, 
alwaar hij de regtsgeleerdheid 
onder bekwame meesters beoe-
fende. In Bologna teruggekeerd, 
onderscheidde hij zieh aldaar 
door, zijne pleitgedingen., en 
werd'tot hoogleeraar in de reg
ten aan de hoogeschool benoemd. 
Nadat de Bolonezen zieh bij den 
inval der Franschen in Italie, 
aan het- gezag des Pauses had-
den onttrokken, zonden zij A L 
DINI als gevolmagtigd minister 
naar Partys, die als zoodanig 
door he£ directorium werd aan-
genoraen. Hij werd vervolgens 
president van den raad van 
Modena, dat zieh evenzeer- in 
eene republiek had herschapen, 
en eindelijk president van den 
raad der ouden der Cisalpijnsche 
republiek. Na den slag van 
Marengo, was hij lid der gou-
vernements-commissie, en werd 
naar Partys gezonden, cm over 
de zaken der republiek te han-
delen. In 1801 was bij lid 
der Consulia, die te Lyon ge-
houden werd 5 en kort na zijne 
terugkomst in Italie, werd hij 
voorzitter van den staatsraad. 
Maar nadat hij metMewi, vice-
president der republiek, had 
willen worstelen, werd hij but
ton den raad gesloten. Toen 
BONAPARTE tot koning van Italie 
werd uitgeroepen, riep hij hem 
tot zieh als minister -staats-
secretaris van dat koningrijk,. 
welken titel hij tot op den val 
van NAPOLEON in 1814 behield. 
Daar hij zieh alstoen by den 
Keizer van Oostenrtyk had aan-
geslotenj werd hij door dien 
vorst in 1815 naar het congres 

D. 

van Weenen gezonden j hij ging 
vervolgens Milane bewoneh, en 
overfeed aldaar den 5 October 
1826. 

ALDINI (JOANNES) , beroemde 
physjicus, in 1762 te Bologna 
geboren j broeder van den voor-
gaande, legde zieh reeds in 
zijne prilste jeugd op de beoe-
fening der wetenschappen met 
eene vlijt toe, die den roem 
deed voorzien, welken hij een-
maal zou inoogsten. Hij werd, 
wegens zijne werken in' het 
Instituut van Milane opgeno« 

' men j en de meeste geleerde 
genootschappen van Italie reken
den het zieh tot eer zijnen naam 
op de lijst hunner leden te 
kußnen inschrijven. Onder de 
proefnemingen, welke men aan 
hem te danken heeft, onder-
scheidt men die, welke men deed 
betrekkelijk da middelen, om 
het hout o'nbrandbaar te maken, 
welke in 1830 door het Insti
tuut van Frankrtyk met eenen 
prijs,, en door- de maatschappij 
van Louden met de gröote gou-
den medaille werd bekroond. 
Ook de keizer van Oostenrtyh 
wilde de diensten van ALDINI 
beloonen, door hem tot ridder 
van de ijzeren kroon te verhel
fen. ALDINI is te Milane, den 
17 January 1833 overleden. 
Hij heeft nuttige werken in het 
licht gegeven: 1.° Over den vloed 
der see, als bewegende oorsaak 
der werktuigen beschouwd, in 
8.TO j _ 2.o Kwt begrip van 
galvanische proefnemingen, Pa
rtys, 1803,in8.voj —3.° The
oretische en öp de ondervinding 
gegrondeproeve, betrekkeltyk het 
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galvanismm, ib. 1804, 2 dl.«, 
in 8. v o, met 15 platenj — 4.° 

, Proefnemingen met den hydraw 
tischen hefboom, 1811, in 8 J O $ 

— 5«° Nasporingen over de 
toepassing des stooms op de af-
haspeling .der tonneijes van zij-
wormen, Pdrijs, 1820 in 8.™, 
met platen j — 0,o Kunst om 
zieh voor de vlam te behoeden. 
ib.-1833, in 8.™ Nog heeft 
men van hem ärtikets in ver-
-schillende Eransche en Italiaan-
sehe wetenschappelijke verzarae-
lingen. -

• * AfcDOBRANDim, een aanzien-
lijk Italiaansch geslacht, hetwelk 
verscheiden beroemde mannen 
heeft opgeleverd; lfi SYLVESTRO, 
een der voornaamste regtsge-
leerden van zijnen tijd, in11499 
te Florence geboren. PAULUS III 
nam hem op, toenhij in 1530, 
door de MEDICISSEN verbannen 
werd; hij was van nu af advo-
kaat van den pausehjken fiscus, 
en overleed in 1558 te Rome; 
-r- 2.o IPPOLITÖ , zoon van den 
vorige, die in 1592, onder den 
naam van' CLEMENS VIII (zie 
dat art. ~Wbh.-) Pans word; — 
•3.0 PXETRO, breeder des Pauses , 
en advokaat der apostolische 
kamer j — 4.« PIETRO, zoon 
des voorgaanden, was reeds in 
zijn 22.o jaar kardinaal, en stierf 
in 1620, als aartsbisschop van 
Ravenna. Hij bezat uitgebreide 
kundigheden, en is als schrijver 
bekend van het werk De per-
fecto principe; ~- 5.° TOMASO, 
pauselijke secretaris, vertaler 
van DIOGENES LAERTUJS. Na het 
uitsterven der familie ALDO-

. • C 

BRANDINI, kwamen de goederen 
derzelve aan do BORGHESE'S.' en 
de PAMFILI'S, 

* ALEXANDER (P. S . ) , in 1787 
to Nijmegen geboren, Volbragfc 
zijne geneeskundige Studien aan 
de hoogeschool te Ley den, werd 
daarop aan een militaire hospi-

"taal, in eene onzer toenmalige 
Zuidelijke provinciën (Belgiê) 
geplaatstj vervolgde zijne loop-
baan, als geneesheer en on-
dërwijzer aan de artillerie- en 
genie-school te Delft, en hö-
kleedde sedert 1829, met den 
titel van hoogleeraar in de ge-
neeskunde, de gewigtige be-
trekking van eersten officier van 
gezondheid aan het rijks-hospi-
taal te Utrecht, tot dat hij in 
September 1843 , tot hoogleer
aar in de geneeskunde aan de 
klinische geneeskundige school, 
ën honorair hoogleeraar in het 
zelfde vak, aan net Athenaeum 
illustre te Amsterdam, werd 
beroepen. Slechts een half-jaar 
was hij in die betrekking werk-
zaam, daar hij reeds den 4 
April .1844, als het offer zijner 
menschlievende kunst, aan eene 
besmettelijke ziekte overleed. 
Bij zijne erkende Verdiensten, 
zijne grondige geleerdheid, en 
zijne edele inborst, was hij voor 
de kranken meer dan genees
heer : hij was nun deelnemende 
broeder, die er steeds op uit 
was, om niet alleen hun lig-
chamelijk lijden, maar ook alle 
smarten, waaraan hun hart leed, 
te verzachten of uit de? weg 
te ruiraen. 



40 A. L E, 

* ALEXANDER (SALOMON), do 
eerste protestantsche bisschop 
van Jerusalem, in Mei 1 7 9 9 , 
in het groot-hertogdom Posen 
van joodsche ouders geboren. 
Weinig is er van z'y'ne jeugd 
en opvoeding bekend. Men weet 
slechts dat .hij in talmudische 
kennis zeer ervaren, en reeds 
vroeg tot den post van rabbi 
bevorderd werd. In latere jaren 
ging hij tot bet Christendom 
over, waarvan' zijne Studien 
hem de voortreffelijkheid had-
den aangetoond, en ontving in 
Plymouth het doopset. Zijne 
geleerdheid stelde hem tot eene 
geestelijke betrekking in staat, 
die hij het eerst in Ierland als 
•waarnemend predikant bekwam. 
Eort daarop gebruikte hem het 
genootschap ter verspreiding van 
het Christendom onder de jo-
den , als missionaris. Door den 
goeden uitslag, die hem in 
deze betrekking ten deel viel, 
aan de geestelijke kringen der 
hoofdstad aanbevolen, werd hij 
tot hoogleeraar der Hebreeuw-
sche taal aan het Kings-Collegie 
berioemd. Toen ridder BDNSEN 
in Londen de oprigting van een 
protestantsch bisdom • in Jeru
salem, onder de bescherming 
der regeringen van Pruissen en 
Engeland, op last' van zijnen 
souverein, in voordragtbragt, en 
er besloten werd die gewigtige 
onderneming in het leven to 
roepen, was het D.* ALEXANDER , 
die tot eersten bisschop van 
Jerusalem benoemd werd. Hij 
vertrok in het laatst van 1841, 
en landde den 18 Januarij 1842 
te Beyrut. Vroeger, onder de 
heerschappij .van IBRAHIM PAGHA , 

was er verlof gegeven, om te 
Jerusalem eene protestantsche 
kerk te bouwen. Het scheen 
dus, en vooral bij den dubbe-
len invloed Van Pruissen en 
Engeland, niet moeijelijk te 
kunnen zijn, van de Porte eenen 
firman te bekomen. Deze ver-
wachting werd echter te leur 
gesteld. In Januarij 1843, werd 
de voortzetting van het gebouw 
verboden", en de dringendste 
Vertoogen des Pruissischen en 
Engeischen gezants, waren naau-
welijks in Staat, , om de Porte 
tot de intrekking van het verbod 
te bewegen. Bisschop ALEXAN
DER moest nog andere bittere 
ondervindingen maken. Zijn 
intogt i n Jerusalem was, geheel 
zonder zijn toedoen, een zeer 
plegtige geweest, wijl de amb-
tenaren den door twee groote 
Europesche mogendheden aan
bevolen man, eer meenden te 
moeten bewijzen. De. andere 
godsdienstige gezindheden van 
Jerusalem verhieven deswege 
luide klagten, dat een christe« 
lijke bisschop het waagde, de 
stad des martelaarschaps, met 
wereldlijke praal te betreden. 
Nog luider weergalmden de be-
schuldigingen, dat de bisschop, 
in het belang van Engeland, 
kuiperijen smeedde, terwijl hij 
in de daad in een land, waar 
alles intrigueerde, de eenige 
was, die zieh met deze verwar-
ringen niet inliet, en er niet 
eens iets van begreep. Toen de 
opbouw der kerk eindelijk was 
toegestaan, rigtte hij zijne op-
merkzaamheid op de aan zijn 
bisdom toegewezen landen. Van 
deze wekte Egypte zijne meeste 
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•zorg, wijl aldaar, sederi de 
inrigling van dea overlands-
post, talrijke Engelschea leef-
den, die in Alexandria reeds 
aan het bouwen eener kerk 
dachten. Bisschop ALEXANDER 
vertrok op den 7 November 
derwaarts. Op den 22 had hij 
Rasel Wady bereikt, toen hij 
in den nacht eensklaps ziek 
werd, en zeer spoedig overleed. 
Zijn lijk werd, volgens zijnen 
wensch, naar Jerusalem ver-
voerd. Wijl hij weinig vermögen 
naliet, zoo heeft zieh te Londen, 
eene commissie ter ondersteu-
ning zijner weduwe. gevormd. 

. * ALFANI (DOMENICO), in 1483 
te Urbino geboren, maakte ge-
meenschappelijk met RAPHAÖL 
(zie dat art. -Wbh.-), zijne Stu
dien onder PERUGINO, in Urbino, 
eri te Perugia, vervaardigdehij 
verscheiden uitmu*ntende schil-
derijen in olieverw en al fresco, 
later werd hij verduisterd döor 
zijnen beroemdenzoon—ORAZIO . 
ALFANI , die in 1510 te Urbino 
geboren werd. Deze beoefende 
met de grootste vlijt de kunst-
werken van RAPHACL , en begaf 
zieh uit liefde tot denzelven 
naar Rome. Hij vond echter 
den grooten meester niet meer 
in leven, en betreurde smar-
telijk deszelfs doöd. Bij het 
beschouwen van RAPHASLS Ge-
daante-nerandering weende hij, 
heviglijk, De voorbeelden van 
RAPHASL maakten zulk eenen 
indruk op hem, dat hij dezelve 
met zijn penseel bijna bereikte. 
Men heeft verscheiden madon
na's van hem, waarvan er zieh, 
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eene uitmuntende in de Eloren-
tijnsche gallerij bevindt. ORAZIO 
ALFANI , wordt ook voor den 
aanlegger gehouden der in 

, 1573 gestichte teekenschool van 
• Perugia. 

'• ALHOV (LODEWIJK), oud ora-
torist, te Angers, in - 1 7 5 5 , 
geboren, verving, gedurende 
net schrikbewind, den.abbé SI-
CARD in de" school der doofstom-
men, werd vervolgens lid van 
de administrative commissie der 
godshüizen, en in 1815, princi-
paal Van het collegie van St. Ger
main, te Pariß's. Hij is in 1826 
overleden, en heeft .nagelaten : 
l.o Discours etc. (Verhandßling 
over de opvoeding der doofstom-
men), Parijs, 1800, in 8 . ™ * 
-— 2.0 Les Hospices (de Gods
hüizen), een äichtstuk, ib., 
1804, in 8 . T O ; — 3.o Prome
nades etc. {Dichterlißke wände: 
lingen door de Gods- en zielten-
huisen van Parijs), 1826,8.™ 

* ALIBAUD (LODEWIJK), we-
gens zijnen moorddadigen aan-
slag op LODEWIJK PHILIPPUS, 
koning der Franschen, berucht > 
werd in 1810 le Nismes ge
boren > en ontving een göed 
schoolond'erwijs. Later werd hij 
bij eenen koopman als leerjon-
gen geplaatst, doch bpenbaar.de 
weinig lust Yoor dit beroep. Hij 
geraakte in siecht gezelschap ; 
en nam in 1827 dienst, bij het 
15.0 regiment ligte infanterie. 
Bij het uitbarsten der Julij-
omwenteling (1830)/ nam hij 
aan de zijde des volks deel aan 
den barrikaden-strijd; in 1834, 

5 . 
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wegens вене veehtpar tij gedegra-
deerd, bekwam hij zijn ontslag, 
In 1835 yerkreeg hij bij de 
Télégraphie, in Montredon en 
Carcassonne eene kleine betrek-
king. Doch zijn verwarde po*-
Htieke geest dreef hem ook van 
hier weg, naar de. Poolsche 
en ïtaliaansche ylugtelingeh te 
Barcelona, Zijn vader, zèlf een 
opgewonden republikein, gaf 
hem reisgeld. ALIBAUD. keerde 
echter weldra terug; liederlijk-
heid, afkeer van den arbeid, 
ijdelheid en ontucht maakten 
hem het leven moede, en spoor-
den hem teyensaan, om Lo-
DEWIJK PHILIPPUS, dien hij in 
zijne dweepzuehtige republikein-
eche gezindheid, buitengemeen 
haatte, te vermoorden.. Hij be-
gaf zieh te dien einde in 1835 
naar.Parijs, en wachtte alhier 
gedurende een half jaar te ver-
geefs op de gelegenheid, om 
zijn plan ten uitvoer te bren-
gen. Toen hij nu echter eens 
vernam, dat de koning op dën 
2 5 Jünij 1836 van Neuilly naar 
Parijs zoude komen, wachtte 
hij met een goed geladen ge-
weer voorzien, het koninklijke 
rijtuig digt bij de poort der 
Tuileriën op. Toen de koning 
hem snel voorbij.reed, drukte 
hij los, doch zijn kogel miste. 
ALIBAUD werd oogenbHkkelijk 
in hechtenis genomen, en be-
treurde koelbloedig en zônder 
eenig teeken van herouw, niet 
anders, dan dat hij het hart 
van den koning) niet getroffen 
had. Men kon bij het verhoor 
geene deelgenooten aan zijn plan 
ontdekken. Het hol der Pairs 
veroordeelde ALIBAUD tot den 

dood, weik vonnis, den 11 Julij 
1836, .door de guillotine aan 
hem vollrokken werd. 

ALIBERT ( J . LOUIS) , «en be-
roemde geneeskundige, den 12 
Mei 1766 te Yillefranche (Fr. 
dep.* Aveyron) geboren, was de 
zoon van een' raadsheer bij 
het landsgeregt. De landgenoot 
.en studie-makker van LARÖWI-
GUIEBE zijnde, werd hij met 
hem in den schoot eener con-
gregatie opgevoed, die den roem 
had gehad van FLECHIER onder 
zijne hoogleeraren te teilen, en 
die, even als de congregatie 
van het Oratorium, deletteren 
en de godsdienst onderwees. 
Nadat hunne humaniora waren 
afgeloopen, begaven de beide 
vrienden zieh in de congregatie 
der vaders van de Christelijke 
leer, die echter weldra vernie-
tigd werd. Bij de oprigting 
der JNormaal-school werd ALI
BERT door zijn dep.* bestand 
om de lessen derzelve te volgen; 
het "is alstoen dat zijn smaak 
voor do beoefening der genees-
kunde, waarin hij zulke snelle 
vorderingen maakte, zieh open-
baarde. Zijne eerste schreden 
in die loopbaan, werden door 
eenen schitterenden uitslag ge-
kenmerkt, en de verschillende 
werken, welke hij in het licht 
gaf, verwierven hem eenen 
roem, die zieh weldra door 
geheel Europa verspreidde. Hij 
was achtereenvolgend als ge-
woon lijfarts verbonden aan 
LÖDEWBK X V I I I en ,aan KAREL 
X , en overleed te Parijs den 
5 November 1837. Zijne voor-
naamste werken zijn; 1.° Phy-
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siqlogie etc. (Physiologie der 
hartstogten), of nieuwe leer der 
zedelijke gevoelens 1825, 2 dl.11, 
in 8. V O , de schrijver beschouwt 
in, dit werk die onstuimige be-
wegingen der ziel als physiolo-
gische ve'rschijnselen, waarvan 
hij de bron meent te ontdekken 
in dat dubbele Instinkt, het« 
welk ons aan ons zelve en aan 
ons gestecht hecht; — 2 . ° Traue 
etc. (Verhmdeling over de ge-
vaarlijke koortsen), een werk, 
dat classiekjs geworden, 1820, 
in 8 .vo, 5fo uitg.; — 3,o Traite 
etc. (Verhandeling over de the-
raveutiek), 1826 , in S . ™ ; dit 
werk volgens de physiologische 
leer ; van BICHAT geschreven, 
bevat uitmuntende praktische 
inzigten; — 4.o Traite etc. (Ver
handeling over de huid-ziekten); 
Parijs, 1806-4826, , gr. in fol. 
met gekleurde plateUjherdrukt 
in 1833 in hetzelfde form, onder 
den titel van Kliniek van het zie-
kenhuis van dm H. LODEWWKJ 
— 5.° Nosologie etc. (Natuur-
lijke ziektekunde), of de ziekten 
des menschelijken ligehaams in 
gestechten verdeeld, 1817, in 
4.to; hiervan is slechts het l . e 

dl. in het licht versehenen ; — 
'6,° Precis etc. (Beknopt over-
zigt der in de geneeskimde meest 
gebruikelijke mineraal-wateren), 
1826, in S.TOJ — 7.0 Traite 
etc. (Ferhandeling over het bked-
verlies), • naar het Italiaansch 
van.PASTA, 1800, 2 dl.», 8 . ™ ; 

7 - 8 . 0 Zeer gezochte geschied
kundige Lofreden op GALVANI , 
ROUSSEL, SPALLANZINI en BI
CH AT. —...ALIBERT was een der 
medewerkers aan het Diction-
mire etc. (Woordenboek der-
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geneeskundige wetenschappen), 
waaraan hij een aantal uitmun
tende ar tikejs heèft geleverd. 

ALIGRE (de abbé NIOOLAAS 
ISAIAS D ' ) , in 1752 geboren, 
kanonife der stift-kerk des hei
ligen Verlossers van Metz, werd 
trjdens de Fransche omwenteling 
met 42 andere priesters uit het 
Moezel-àevfi verbannen, en met 
een aantal priesters, uit alle 
oorden van Frankriß, aange-
yoerd, in de reëde van net 
eiland Aix bij Rochefort, op 
brugschepen, (pontons) gepteatst. 
Door zijn ,sterk ligchaamsgestel» 
was hij in Staat om aan het siecht 
voedsel en de wreede* behande-
lingen, welke men hem deed on-
dergaan, te wederstaan. Na de 
vervolging kwam hij te Parijs 
terug, alwaar hij tot hohorair 
kanonik der Lieve Vrouwen kerk 
(Notre-Dame) benoemd werd; in 
1820 werd hij honorair groot-
vikaris van Bourges, en einde-

• lijk bekwam hij in 1830 een 
' kanonikaat in de hoofdkerk van 
Parijs. De abbé D'ALIGRE is 
den 12 Julij 1839 overleden. 
Hij heeft in handschrift eene 
algemeene lijst nagelaten, der 
naar- Rochefort verbannen pries
ters. Deze zeer wel zamenge-
stelde lijst, onderscheidt de 
priesters bij,dep.*, en vermeldt 
hunnen- naarh, hunnen ouder-
dorn en hunne hoedanigheid, 
met de dagteekening des over» 
lijdens van degene die bezwe-
ken zijn. 

ALLÈGRE (PAULUS LAMBERTÜS), 
te Turijn, in 1741, uitoene Van 
•Genève' oorspronkelijke familie 



A L L . 

geboren, trad, na schitterende 
Studien te hebben gemaakt; de 
geestelijke loopbaan binnen, en 
werd in 1807, tot bisschopvan 
Pavia verheven, waaraan de titel 
van aartsbisschop van Jmasia 
in partibüs verbunden werd. Hij 
was in 1811 , bij het den 17 
lunij le Parijs geopende nati
onale concilie, nit bisschoppen 
van Frankrijk en Ilalie zamen-
gesteld, tegenwoordig; een con
cilie dat niefrhet minste resultaat 
opleverde, en waarvan de han-
delingen, volgens deuitdrukking 
van den geleerden bisschop van 
Nola, wel ten alien tijde te 
zoeke'n zullen z'yn. ALLEGRE 
was een der negen prelaten.die 
in de maand Augustus daarop-
volgende, haar Savona, tot Paus 
PIUS VII gezonden werden. Hij 
heeft zijne dagen in 1821 te 
Pavia geeindigd, "en door zijne 
uiterste wilsbeschikking, zijne 
liefde voor de armen aan den 
•dag gelegd, welke liefde hem 
reeds gedurende zijn leven tot 
eene onafgebrokene oefening van 
goede werken bewogen had. • 

ALLEN (ETRAN), te Salisbury, 
in Connecticut, in 1752 geboren, 
toonde zieh reeds vroegtijdig vij-
andig tegen de Engeische rege
ring, en na een werkdadig deel 
aan den opstand van de kinder en 
der groene bergen te hebben geno-
men, werd hij eerst verbannen, 
en daarna ten doöd veroordeeld. 
ALLEN hield zieh verborgen; 500 
guinies waren er uitgeloofd aan 
dengenen die zijn' hoofd, zou 
brengen; maar geen Amerikaan 
wilde hem verraden. Na den 
slag van Lexington, het eerste 

sein tot de Amerikäansche on-
afhankelijkheid, maakte zieh 
ALLEN , gezamenlijk met den ge-
neraal ARNOLD (zie dat art.-Wbks) 
meesler van Ticonderago en van 
het meer Ghamplain. Na het 
plan te hebben gevormd, om 
Canada aan de'Engeischen te 
ontweldigen, hetwelk zij kort 
te voren van de Franschen ver-
overd hadden, tastte hij Mont
real aan, werd teruggeslagen, 
en viel achtereenvolgend in de 
•handen der Wilden en der En-
gelschen. Laatstgenoemden be-
handelden hem met veel raeer 
wreedheid dan de eersten. In 
1778, aan de vrijheid .terugge-
geven, verwijderde hij _ zieh van 
het staatkundig tooneelj en over-
leed plotseling in 1789.. Als 
de eenige onder al de aanvoer-
ders der Amerikäansche omwen-
teling, veinsde hij minachting 
voor elk godsdienstig geloof, en 
desniettemin geloofde hij aan de 
zielsverhuizing en pytagorische 
droomerijen. Onder den titel 
van Theologie van ALLEN, ofde 
godspraken der Rede, 1786, 
had- hij een hekelend spotschrift 
tegen MOZES en de godspraken 
in het licht gegeven; dezelfde 
man, wees eenmaal ;aan zijne 
vrienden-op een wit paard, ter-
w'vjl hij hun zeide-.. Ziedüvsitle 
paard; welm! dat is het lig-
chaarh, dat opmijne ziel wacht, 
als ik dit levenzalvertaten!. 

ALLIATA (REIMER), een Itali-
aansch prelaat, niet minder be-
roemd door zijne talenten dan 
door zijne godsvrucht', in Tos-
kanen den 29 Mei 1752 gebo
ren. Hij werd in 1787, door 
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den groot-hertog FERDINAND, tot 
het bisdom van Folterra be-
noemd, en in 1800, door MA
RIA LOUISE , infante van Spanje, 
die gedUrende eehige jaren ko-
ningin van Hetrurie was, tot 
aartsbisschop van Pisa. In ne-
telige omstandighedeh geplaatst, 
legde hij een onverschrokken 
beleid aan den dag, en in het 
concilie van Parijs, in 1811, 
was hij het die de inachtneming 
der canons van het concilie 
van Trenle Jnriep. AtuATAheeft 
het grodtste deel gehad aan de 
herstelling der universiteit van 
Pisa, en aan zijne onuitputbare 
naastenliefde, heeft men in. die 
stad de oprigting te danken van 
een gesticht voor doof-stommen. 
Hij is in de gevoelens der tee-
derste godsvrucht, den 8 Au
gustus 1836 , overleden. 

* ALMENDINGEN (LODEWIJK 
HARSCHER VON), een Duitsche 
regtsgeleerde, in 1766 , . te Pa
rijs, waar zijn vader gezant van 
Hessen-Darmstadt was, geboren. 
Na slechts twee jaren aan de 
universiteit van Göttingen te 
hebben doorgebragt, werd de 
talentvolle jonge man, hoog-
leeraar der regten te Herborn. 
Met FEUERBACH en_ GROLMAN , 
trachtte hij aan den vorm van 
het crimineele regt eene andere 
gedaante te geven. In 1803 werd 
ALMENDINGEN raadsheer in het 
oppergeregtshof van appel te 
Hadamar, in 1811, geheimraad 
en vice-director van het hofge
regt in Wiesbaden, en in 1816 
vice-president van b&t nieuw 
opgerigte hofgeregt in Dillen-
bürg. Daarbij bleef hij echter-

lid der commissie van wetgeving 
in Wiesbaden, waartoe hij als 
zoodanig reeds sedert 1809 ber 
hoorde. Wegens het openbaar-
maken van een regtsgeschil tus--
sehen • de leden van het huis 
uinhalt-Bernburg, werd hij, na 
een crimineel-onderzoek, dat de 
Pruissische; regering; te zijnen 
opzigte bewerkstelligde, door 
het kamergeregt te Berlijn, tot 
eönjarige v vestingstraf veroor-
deeld, terwijl de Pruissische 
amblenaren, een door hem, on-
der den titel van Betrachtungen 
über Buchstaben-Justiz, geheime 
Rechtspflege und bureaukratische 
Proceszleiimg, uitgegeven ge-
schrift, waarih hij'op de open-
bare meening appelleerde, zoo 
ten opzigte van vorm als van 
inhoud, zoo aanstootelijk von-
den, dat hun een criraineelön-
derzoek deswege noodzakelijk 
scheen. Ofschoon het Nassausche 
hofgeregt te Dillenburg de ver-
langde bekendmaking van het 

• strafvonnis van de hand wees, 
werd ALMENDINGEN niettemin 
door de regering van zijne pos-
ten ontslagen. Het verdriet 
hierover verkortte zijn leven. 
Hij stierf te Dillenburg, den 
16 Janüarij • 1827. Van zijne 
geschritten is, ofschoon onvol-
tooid, belangrijk: Politische 
Ansichten über Deutschlands 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, benevens zijneMetha-
physik des Civilprocesses,vf&\k& 
thans nog voor de welenschap 
van~groot gewigt is. Zijne ge-
zamenlijke Juridischen ScAr»/-
ten, bestaan uil 10 deelen, 
Gieszm, 1803-1819. 
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ALMON (JOHN) , een Engelsche 
boekbandelaar, die zieh door zijne 
schotschriften heeft berucht ge-
maakt, werd geboren te Liver
pool, in 1738, enkwaminden 
öüderdom van 21 jaren zieh te 
Landen vestigen, alwaar hij den 
12 December 1805 overleden is. 
In 1760 gaf hij in het licht On-
denoeh der regering van GEORGE 
II, in genoemd jaar overleden. 
Dit werk vond eenigen bijval. 
In 1761 deed hij in het licht, ver-
schijnen een Onderzoek van het 
beheer van PITT , en na den dood 
van dien minister een boekdeel 
met. Anecdoten uit zijn leven; 
verder leverde hij Bibliographi
sche, letter- en staatkündige 
bijzonderheden der beroemdste 
personen van (zijhen) tijd 3 dl.n, 
in 8 . ™ Toen JOHN WILKES de 
worsteling had aangevangen le
gen het ministerie van lord BUTE, 
gaf ALMON in het licht Over de 
gezworenen en de lasterschriflen, 
een pamflet, wegens hetwelke 
hij voor de Bank des konings 
in regten betrokken werd; maar 
deze zaak had geen gevolg. In 
1770 versehenen de beruchte 
Brieven van JUNIUS, die zoo 
veel gerucht hebben gemaakt, 
en waarvan men tot heden den 
schrijver niet heeft kunnen ont-
dekkenj men vervolgde de boek-
verkoopers, die er exemplären 
van verkocht haddenj ALMON 
werd verpordeeld tot het betalen 
eener boete van tien marken, 
en om voor twee jaren eenen 
borgtogt voor zijn gedrag te 
stellen. Hij stichtte in-1774, 
het ParUmentary Register, een 
geschrift bestemd om de ver-
handelingen der beide huizen 

medetedeelen, en dat nog bij 
voortduring in het licht ver-
schijnt. ALMON heeft eene nieuwe 
uitgave der Brieven van JUNIUS 
geleverd, met de noodige aan-
merkingen en ophelderitfgen tot 
goed verstand van verscheiden 
stukken dier brieven. Ook heeft 
hij de geschriften van. JOHN 
WILKES met eene levensschets 
van dien onstuimigen schrijver 
in het lieht gegeven. ALMON 
had zieh gedurende zijn geheele 
leven, een voorstander der meest 
overdreven Whigs getoond. Hij 
schaarde zieh steeds aan de zijde 
der schrijvers, die het .gezag 
aanrandden, en hij heeft eene 
verdiende bekendheid nagelaten, 
van met eenen satirieken en 
revolutionnairen geest bezield te 
zijn geweest. 

* ALOPEUS (MAXIMILIAAN V.)» 
den 21 Januarij 1748 teWyborg, 
in Finland, geboren, alwaar zijn 
vader predikant was, studeerde 
eerst te Abo en daarna te Güt
tingen; werd reeds in 1768» 
bij het Russisch dep.* van büi-
tenlandsche zaken aangesteld, 
, en kort daaröp kanselary-direc-
teur. CATHARINA II zond hem 
met gewigtige aangelegenheden 
naar het hof van Eutin.. In 
1796 bekwam hy eene zending 
naar Berlijn, doch keerde spoedig 
weder naar Petersburg terug, 
om als lid in den staatsraad te 
treden. Later werd ALOPEÜS, 
door keizer ALEXANDER als ge-
volmagtigde naar Dresden, Re-
gensburg en Berlijn gezonden. 
In 1806 bewerkte hij de ont-
ruiming van Launburg door de 
Zweden, en Voerde eene dipb> 
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malische zending naar Landen, 
zoo als altijd, tot voile tevre-
denheid van zijnen vorst uit. 
Met deze zending besloot hij 
zijne staatkundige loopbaän. Ter 
herstelling zijner zwakke ge-
zondheid begaf hij zieh naar 
Züid-Duitschland, eri overfeed 
te Frankfort aJm. den 16 Mei 
1821. 

* ALOPEUS (DAVID, graaf v.), 
broeder van den voorgaande, te 
Wyborg in 1769 geboren, en 
in de hooge Ear els-School te 
Stutgard opgevoed. Door zij
nen broeder reeds vroegtijdig 
tot de diplomatische loopbaän 
bestemd, betrad hij dezelve, 
door in 1809, in zeer netelige 
betrekkingen, als Russisch ge-
volmagtigde naar Zweden te gaan, 
om dien Staat tot het vaste-
landsstelsel te bewegen, of liever 
om aldaar den inval der Russen 
in Finland voortebereiden. Ten 
gevolge van de, kort daarop 
gevolgde, bezetting van Finland 
door de Russen, liet koning 
GOSTAAF ADOLF IV van Zweden 
hem in hechtenis, en zijne pa
pieren in beslag nemen. Na de 
Zweedsche orowenteling, welke 
den afstand van GUSTAAF ADOLF 
ten gevolge had, benoemde hem 
keizer ALEXANDER tot lid van 
den geheimraad, vereerde hem 
met de St. Anm-orde Iß klas-
se, en schonk hem een land* 
goed, met een ihkomen van 
5000 roebels. Later werd hij 
tot den graven-stand verheven. 
Het bondgenootschappelijk ver-
drag tusschen Zweden en Um
land (1809), ,werd evenzeer 
door ALOPEUS onderteekend. In 
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181d was hij commissaris-ge-
neraalbij het leger derbondgenoo-
ten, en na den vrede gevolmagtigd 
Russisch minister aan het hof 
van Berlijn; alwaar hij in 1831 
overleden is. 

* ALPHEN (ANTONIUS VAN), 
den 16 Mei 1748 ^ te Boxtet 
in' Noord-Brabant geboren^ vói-
bragt zijne studién te Leuven, 

•waarin hij zulke snelle vorde-
ringen maàkte, dat hij reeds 
in 1767, bij de algemeene pro-
motie, de'achtste plaats van de 
eerste linie in de. wijsbegeerte 
bekleedde. Na met even veel 
lof zijnen godgeleerden cursus 
gemaakt te hebben, werd hij 
in 1773 priester gewijd, en in 
het daaropvolgende jaar totlicen-
tiaat in de H. godgeleerdheid en 
lector in het Collegie van DRI* 
UTIUS le Leuven, benoemd. Naar 
zijnen geboortegrond terugge-
keerd, werd hij in 1777kapellaan 
teBoxtel. Zijn ijver en zijn beleid 
in die betrekking werden weldra 
door den toenmaligen Apostoli}» 
ken vicarius van het bisdom 
's Hertogenbosch, AARTS, opge-
merkt, zoo dat deze hem in 1782, 
als kapellaan te Schijndel aan 
zieh verbond, en, bij éene sped
alo vergunning van denH. stoel, 
hem tot zijnen aanstaanden op-
volger aannam, en reeds in 1787 
aan hem de pastorie van Schijn-

' del opdroeg. Na den dood van 
gènoemden vicarihs aanvaardde 
hij, den 13 Augustus 1790, 
deze,.wel altijd, doch vooral 
toenmaals, wegens de zieh óp-

, vqlgende beroerten, moeijelijke 
en netelige waardigheid: hij 
kweet zieh echter van dezelve 
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met den- grootsten Jof j boe-
zemde zelfs den vijanden der 
Kerk ontzag in, trotseerde met 
de heldhaftigste standvastigheid 
ballingschappen en gevangenis-
sen: eerst den 14 April 1810, 
te Fincennes- bij Parijs; van 
waar hij den 21 December d'aar-
opvolgende naar Mechelen werd 
vervoerd, eh nog in hetzelfde 
jaar weder naar Parijs, totdat 
hij eindelijk, na verloop van 
vier jaren, op den 24 April 1814, 
tot onuitsprekelijke vreugde van 
alien, aan zijne kudde werd 
teruggegeven, zijne ambtsbedie-
ningen weder opvatte, die hij 
tot aan zijnen dood met, den 
uitstekendsten ijver vervulde. 
Met een doorzigtig oordeel be-
gaafd, wist hij de möeijelijkste 
en meest ingewikkelde zaken, 
op den eersten oogslag te be-
vatten.j nooit kwam hij echter 
tot een besluit dan na de zaak 
rijpelijk over wogen en zieh door 
het gebed, en toelichting van 
deskundigen gesterkt te heb-
ben;- en het was uit diezelfde 
bron van Christelijke voorzig-
tigheid en opregte manmoedig-
heid, dat hij die groote stand
vastigheid putte, waardoor hij 
niets roekeloos, maar ook niets 
met beschroomdheid ondernam, 
waardoor hij als eene onbewe-
gelijke rots slond, te midden 
eener onstuimige zee, de grootste 
gevaren. tartte, en veel liever 
gevangenis, ballingschap en ker-
ker verduurde, dan een haar-
breed van zijnen pligtaftewijken. 

, Tot in het jaar 1797 bestond 
er in het bisdom 's Hertogen-
losch, geene enkele inrigting 
ter onderwijzing van kweeke-

lingen des heiligdoms, en de 
instituten en middelen, welke 
te Leuven voor de kerkelijke 
opleiding en onderrigting aan-
wezig waren, werden aldaar in 
dat jaar gesloten. Terstond sloeg 
VAN AXMEN de banden aan het 
werk, om in zijn diocees een 
seminarie opterigten, en werd 
daarin door godvruchtige geloo-
vigen op eene waardige wijze 
ondersteund: God zegende hun 
werk, en het seminarie in twee 
aldeelingen gesplilst, dat nog 
den roem en het sieraad der 
Meijerij uitmaakt, verrees als 
door eenen tooverslag. — Zeer 
eenvoudig in zijne huisselijke 
levenswijze, doch gul en gast' 
vrij jegens anderen, beschouwde 
VAN ALPHEN alles wat hij niet 
•tot het volstrekt noodzakelijke 
behoefde alS' het eigendom dec 
armen, die hij dikwijls de le-
vende tempels van CHRISTUS 
noemde. Na in zijne laatste 
ziekle als eene uiterste wilsbe-
schikking, aan al zijne onder-
hoorigen hartelijke en vaderlijke 
vermaningen gerigt en de heilige 
Sacramenten der stervenden ont-
vangen te hebben, overleed de 
waardige man te Schijndel,dw 
1 Mei .1831, eh al het voll 
bewende hem, en sij waren vek 
dagen in rouw, tenvijl zij sei
den : hoe is de kloekc gevallen 
die Israel behoedde? IJlachb. 
IX, 20—21, Eene bijzonderheid, 
die de vicarius VAN ALPHEN, we-
gens zijne zedigheid, gedurende 
zijn leven steeds geheim heeft 
gehouden, verdient alliier echter 
vermeld te worden. Te Parijs 
zijnde, had hij den Paus over zijn 
gehouden gedrag in de zeer 
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moey'elijke tijdsomstandigheden 
geraadpleegd, en eenige stukken 
ter beoordeeling aan Z. H. voor-
gedragen, terwijl hij daarbij van 
den H. Vader verlangde te we-
ten of hij regtraatig, heilig en 
voor de zaligheid dienstig had 
gehandeld? PIUS VII heeft hier 
eigenhändig opgeantwoord, dab 
het gedrag van den Apostelijhen 
vicanus van 's Hertogenbosch 
hem tol verwondering had ge-
diend, dat hij er ten hoogste 
over voldaan was, en hetzelve 
in alle deelen goedkeurde ; en 
nadat de Paus weder in vrij-
heid was gesteld, heeft hij VAN 
ALMEN met een' brief van ge-
lukwensching vereerd, waarin 
Z. H. andermaal het gehouden 
gedrag des vicarius zoodanig 
verheft, dat zijn lof niet ver-" 
•hoogd kan worden. 

••' * ALVAREZ (Don JOSE) , een 
beroemde Spaansche beeldhou-. 
wer, de zoon eens steenhouwers 
le Priego, in Andaluzie, den 
23 April 1768 geboren, beoe-
fende'de teekenkuhst aan de 
akademie van Grenada, enhield 
zieh daarbij ook bezig met 
boetseren. Door de gunst des 
bisscliops van Cordova, kwam hij 
in de akademie'-San Fernando 
•te Madrid, waar hij weldra den 
eersten akademischen prijs be-
haalde. Ook verschafte hem 
deze prijs (een half verheven 
beeldvverk, hetwelk voorstelt hoe 
FERDINAND I en . zijne zonen, 
blootsvoets, het iijk van den 
H. ISIDORUS, naar de kerk van 
•St. Juan' de Leon drageii), de 
gunst des konings, die hem 

I. DEEL. D 

eene jaarwedde van 12,000 rea
len , tot zijne volkomene ont-
wikkeling, te Róme en le Parijs 
deed aanwijzen. Nu begaf zieh 
ALVAREZ het eerst naar Parijs, 
waar hij kort daarop den twee-
den prijs aan de akademie 
bekwam. Betrekkelijk zijnen 
GANYMEDES, dien hij aan de 
tentoonstelling van 1804 le-, 
verde, verklaarde zieh DAVID , 
» dat, mögt men denzelven uit 
de aarde hebben gegraven, het 
eene uitgemaakle oudheid zoude' 
zijn." Zells NAPOLEON bezocht 
ALVAREZ in Zijne werkplaats, 
en schonk hem eene medaille 
ter waarde van vijfhonderd fran
ken. Nu wilde de kunslenaar 
ook ACHILLES voorstellen., op 
den oogenblik dat hij den döo-
delijken pijl ontving ; maar Inj 
had het ongeluk het meester-
lijke model te breiten en, na 
vergeefs beproefd te hebben 
hetzelve te herstellen, begäf 
hij zieh, iiit verdriet over deze 
mislukking näar Rome. Aldàar 
werkle hij op last van NAPO
LEON , voor de zaal van het 
Quirinaalsche paleis op Monte-
Cavallo , vier bas^eliefs uil:, 
in welke: hij LEOMDAS in de 
Thermopijlen ; de léger-monslé-

"ring Van JüLlüS-GdäSAR'j' GICERÖ'S 
droom van de groòlheid van 
OcxAvius, en PATROCLUS, in den 
droom aan ACHILLES verschij-
nende, volgens het oordeel van 
CANOVA en: THÓRWALDSEN ,1 op 
eene meesterlijke wijze voor-
sfolde. Intusschen kwarnen dòze 
bas-reliefs, niet uit derzelyer 
gips-platèn le voorschijn, wijl 
de verandering der staaikündige 
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betrekkingen de uitstelling op 
deceiver beslemmingsplaats be-
letteden. Door dezen arbeid viel 
hem echter de eer ten deel van 
het lidmaatschap der akademie 
van San-Luca. Ook de groep 
ANTIOCHOS en MEMNON, benevens 
de kolossale groep van Sara
gossa zijn werkeii, die hij toen-
maals in Rome voortbragt. Ko-
ning FERDINAND T i l van Spanje 
benoemde hem tot hof-beeldhou-
wer, en schonk hem het kruis 
van eer. ALVAREZ keerde toch 
eerst in 1826,- naar Madrid te-
rug, en overleed aldaar den 26 
Novb. 1827. Van zijne voort-
brengselen verdienen nog ver
meid te worden eene VENUS , 
uit wier voet AMOR eenen doom 
treht; een bevaljige AMOR met de 
zwaan, en een marmeren borst-
beeld van ROSSINI. ' Uit al de wer
ken van ALVAREZ spreekt een 
onbetwistbaar genie, een leven-
dig gevoel en eene verhevene 
natuur, en als krachtvollegeest, 
Staat hij ; in elk geval boven 
CANOVA (ziedat Art, -Wik.-). 

* AMANN (ANDREAS), in 1774, 
to Bach geboren, werd gelijk-
tijdjg met den beroemden VON 
DONIN (zie dat Artikel) later 
aartsbisschop, en den vrijheer 
BQNIFACIOS VO^ KEMPFF , te 
Fulda, later dom-decanus, te 
Rome, in het Duitsche collegie 
tot den geestelijken Staat ge-
vormd, en den 11 Mei 1797 
tot priester gewijd. De kost

bare uijzet, welken het colle
gium Germanieum te Romen&n 
zvjne jonge geestelijken naar 

•het vaderland medegeeft, eene 
waarlijk geestelijke vorming, en 

eene, in de inwendige dieple 
des harten gewortelde, Catho-
lijke en Kerkehjke gezindheid, 
dezen bragt ook AMANN van 
daar mede. Gedurende 21 ja* 
ren bekleedde hij in het diocees 
van Regensburg, in verschil-
lende pastorijen de betrekking 
van kapellaan, en eindelijk die 
van koor-vicarius, aan de dorn-
kerk te Regensburg. Daarna 
was hij 9 jaren lang pastoor te 
Darshofen in den Opper-Palts 
en in het bisdom Eichstädt tot 
in het jaar 1827. Van hier 
trok hem zijn vriend en be-
schermer, KAREL JOZEF VON 
RICCABONA, bisschop van Pas
sau , in zijne nabijheid en in 
zijn huis. AMANN volgde die 
roepstem, en werd den 17 Mei 
1827, bisschoppelijk secretarig, 
en in het vervolg ook dom-
vicarius, ceremoniarius en gods-
dienst-onderwijzer te Passau. 
Hij bleef als secreiaris bij den 
bisschop RICCABONA , tot äan 
diens dood, den 2 5 Mei 1839 
voorgevallen. —>" In al Zijne 
menigvuldige betrekkingen, zoo 
wel in het burgerlijke enmaat-
schappelijke leyen, als in de 
.Kerk, deed AMANN zieh kennen, 
als een' vromen, van den zachten 
geest des Christendoms geheel 
doordrongen man, steeds lief-
derijk en dienstvaardig jegens 
iedereen, terwijl hij steeds 
streefde naar de liefde der men
schen, om dezelve des te ze-
kerder tot de liefde Gods te 
geleiden. A I zijne uitwendige 
vormen waren aangenaam en be
scheiden, maar hij prijktenooit 
met wereldschen glans, die van 
den booze is: men heeft hem 
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geenen oogenblik gozien, waarin 
men in hem niet den eerwaar-
digen priester in wpord en daad 
en houding moest vereeren. 
Met eene treffende, getrouwe 
liefde, was hij tot aan zijn einde 
aan zijne vroegere parochie-
kinderen te Hanhofen, en aan 
de gemeenten, oyer welke zieh 
nog vroeger zijne "werkzame 
zielzorg had nitgestrekt, ver-
kleefd. AMANN was vooral een 
kindervriend, naar het voorbeeld 
van CHRISTUS den Heer. Hij ze-
gende de kinderen, en smeekte 
met brandende, doch kommer
volle liefde, dat God hunne 
onschuld bewaren mögt. Zijne, 
vlijt en werkzaamheid, ook te 
midden van veelvuldig ligchame-
lijk lijden en talrijke bezwaren, 
stelden hem in Staat, verscheiden 
gebeden- en stichtelijke boeken 
te vervaardigen, waarbij hij 
vooral de behoeften der jeagd in 
het oog hield. Reeds in 1837 
verscheen van hem in de Fran-
sche taal een zeer wel geschre-
ven .volledig gebedenboekje : 
1.° Recueil de prières et médi
tations, Passau, 1837. Op dit 
volgde een bijzonder aanbeve-
lens waardig Latijnsch gebeden-
boek; — 2.° Libellus precum 
in usum studiosorum aliorumque, 
editio secunda auctior, Passivii 
sumptibus auctoris, 1845 , in 
12.M<* Nog weinige weken voor 
zijnen • dood, ' hield de vrome 
man er zieh ijverig medebezig, 
om deze nieuwe uitgave, bij 
het begin van het stndiejaar, 
in de gestichten van onderwijs 
te verspreiden. Want het ver
dient opgemerkt te worden, dat 

D 

de wehvillende man, zieh de 
uitgave op eigen kosten, en de * 
daarmede voor hem Verbondene 
zeer lastige moeiten, daarom 
getroostte ,ten einde, zonder 
eenige tijdelijke winst, zijn 
boekje, voor hetwelk hij zelfg 
den band bezorgde, voor eenen 
zeer geringen prijs, in de han-
den van arme Studenten te kun-
nen brengen. Ook was de in 
1843 versehenen uitgave van 
dit gebedenboek reeds binnen 
een jaar uitverkocht, en eene 
nieuwe uitgave noodzakelijk ge
worden ; — 3.° Betrachtungen 
über das Leiden uhsers Heilandes 
JESU CHBISTI vom H. ALPHONS 
MARIA u. S. W., Passau, 1844. 
Dit werk heeft de vrome uit-
gever aan zijne vroegere gemeen-
tenaren opgedragen. Hij besloot 
zijn, bijna tot aan den laatsten 
ademtogt', voor de eer Gods 
werkzaam leven, den 8 Decem
ber 1845. 

AMANTON (CLAUDIUS NICOLAAS), 
een Fransche regtsgeleerde en 
letterkundige, in 1760 , t eW-
lers-les-Pots, bij Auxonne ge
boren , volgde, na in die stad 
gestudeerd te hebben, te Dijon 
den leergang der universiteit, 
en werd in 1783, als advokaat 
bij het parlement aangenomen. 
Daar hij de beoefening der let-
teren met de regtsgeleerde Stu
dien vereenigde, vervaardigde 
hij met LIGERET DE CHAZEV, 
een klein lierdicht getiteld: 
Apotheose etc. (Verheffing van 
RAMEAU), Dijon, 1783, in 8.™ 
Vier jaren later begon hij ver-
schillende stukken te leveren 

2. 
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voor de Gazelle des tribmaux 
en het Journal de Bourgogne. 
Ia 1792, begaf AMANTON zieh 
naar Auxonne, alwaar hij ge-
durende eenige jaren onder toe-
zigt werd geplaatst. Nadat de 
akademie van Dijon, in 1798 
hersleld was, werd hij het vol-
gende jaar in dat genootschap 
Opgenomen, waarvan hij een 
der werkzaamste leden werd. 
In 1806, werd hij tot maire 
der stad Auxonne benoemd, 
welke belrekking hem echter 
niel belette zijne letterkundige 
werkzaamheden voorttezetten. 
In 1811 ging hij Dijon bewo-
nen. In 1813 werd hij eige-
naar van het Journal de la 
Cote-d'Or, en behield tot in 
1831 de leiding dier verzame-
ling, waarin hij een aantal ar-
tikels over leiterkundige onder-
werpen plaatste. In 1830 van 
de betrekking van prefektuur-
raad, welke hij sedert 1812 
bekleedde, ontslagen, begaf hij 
zieh naar het kasteel van Meu-
don, bij Parijs, waarvan een zij-
ner zonen luitenant des konings 
was, en overleed aldaar den 28 
September 1835. Van de tal-
rijke werken door AMANTON za-
mengesteld, of waarvan hij de 
uitgever was, willen wij slech'ts 
de volgende aanvoeren: 1.° Me
moire etc. (Memorie voor het 
groot burgerlijk ziekenhuis der 
stad Auxonne, betrekkelijk een 
onderwerp van liquidatie der 
openbare schuld), Dijon, 1800, 
in 8.TOj — 2.° Recherches etc. 
(Biographische nasporingen be* 
trekkelijk den onderwijzer der 
artillerie LOMBARD) , Dijon, 
1802, in 8.™} — 3.o Parti-

cularités etc. (Omitgegevene en 
weinig bekende bijzondcrheden 
betrekkelijk LA MONNOVE , CRE-
BILLON en PIRON, bijeenverzameld 
door G. S . GIRAOLT , en met 
aanteekeningen door AMANXOK 
in het licht gegeven) Dijon, 
1820, in 8.vo; — 4.o Lettres 
etc. (Bourgondische brieten of 
briefwisseling over verschillende 
onderwerpen van letterkundige 
geschiedenis, levensbeschrijving, 
boekenkunde enz,), Dijon, 1823, 
in 8.™ ; — voorts verscheiden 
stukken in het plat Bourgon-
disch enz. 

AMAR-DURIVIER (JOANNES AU
GUSTINUS), een beroemde let
terkundige te Parijs in 1765 
geboren. Na zeer goede Studien 
in het collegie van Montaigu 
te hebben gemaakt, waarin hij 
met eene beurs werd geplaalst, 
wijdde hij zieh aan het onder-
wijs toe. De congregatio der 
christelijke leer nam hem in 
haar midden op, en hij onder-
wees aldaar de humaniora tot 
in 1791, tijdstip der ontbinding 
van alle onderwijzende genoot-
schappen. Hij werd alstoen 
naar Lyon berdepen, alwaar hij 
zieh met eene bijzondere op-
voeding belaslte. Na het beleg 
dier stad in 1793, werd hij 
in de gevangenis geworpen en 
van zamenzwering beschuldigd. 
Heeds was de révolutionnaire 
commissie met zijn procès be
gonnen, waarvan men denood-
lottige ontknooping ligielijk kon 
voorzien, toen hij door de 
erkentenis van een lid dier com
missie, welke hij in de gele-
genheid was geweeat, eenige 
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dienst te bewijzen, aan zijne 
beulen onttrokken vverd. Aan 
de vrijheid teruggeven, dpch 
kort daarop op nieuw vogelvrij 
verklaard, haastte hij zieh Lyon 
te verlaten, alwaar hij eerst 
na den dood van ROBESPIERRE 
terugkwam, om zijne nederige 
bediening van onderwijzer we
der optevalten, welke hij tot 
în 1802 bekleedde. Omtrent 
dezen lijd, in hoedanigheid van 
opziener aan de Mazarijnsche 
bibliotheek verbunden, veree-
nigde hij met die betrekking 
eenen leerstoel in het Lycée 
Napoléon, later collegie Hen
drik IV. In 1816 veriiet AMAR 
de -loopbaan des onderwijs, om 
zieh uitsluitend met lettefkun-
dige' werkzaamheden bezig te 
houden. In 1829 ontving hij 
den titel van honorair-inspecteur 
der akademie van Parijs, met 
de versierselen Van het legioen 
van eer. Hij is te Parijs den 
26 Januarij 1837 overleden. 
Deze schrijver heeft zieh door 
zijne werken eenen eervollen 
naam in de leiterkunde verwor-
ven. Men heeft hem de vol-
gende uitgaven te danken: 1.° 
Chefs-d'Œuvres de GOLDONI, met 
het Iialiaansch er tegen over, 
en met aanteekeningen en op-
heideringen, Lyon, 1800, 3 
dl." in 8,^0; — 2.0 Le culte 
etc. (De eerediensl hersteld en 
de regeringloosheid overwonnen), 
een dichtstuk in 3 zangen, Lyon, 
1801 , in 8 . vo ; - , 3,o le fa. 
Hier etc. (De Engelsche fabel-
dichter, met den tekst er tegen-
over, gcvolgd door taalkundige 
aanteekeningen), Parijs, 1803, 

D 

in 8.V 0 ; — 4.o La gymnastique 
etc. (Do ligehaamsoefening der 
jeugd, of Verhandeling over de 
oefeningsspelen, béschouwd met 
betrekking tot derzelver physisch 
en zedelijk nut), Parijs, 1803, 
in 8.V O met platen; — 5.° Le 
lycée etc. (Het lyceum der 
nuttige en aangename kunsten 
of Volledige cursus van opvoe-
ding), Parijs, 1804, in 8 . ™ ; 
— 6.° Condones et orationes 
poëticœ, Parijs, 1819, in 12. M «; 
— 7.° Choix etc. (Keuze van 
verhandelingen, aan Fransche 
geschiedschrijvers en redenaars 
ontleend), Parijs,- 1822, in 
12.m°5 — 8.° Condones poeticce 
gmece, seuorationes varice epoe-
fis grœcis excerplœ, Parijs, 
1823, in 12.^0, Voorts verschei
den tooneelstukjes. bijdragen lot 
verschillende tijdschriften, wier 
trouwe medewerker hij steeds 
was, vertalingen en uitgaven 
van Latijnsche classici enz. enz, 

AMARAL (ANDREAS D') , aan 
dat artikel in het Wbk. bij 
te voegen : « AMARAL bezat 
moed en krijgskundige talen-
ten, maar zijne overdrevene 
trotschheid nam al zijne orde-
broeders tegen hem in. In 
eene onderneming (1510) 
tegen den soudaan van 
Egypte, had hij tot ambt-

. genoot, in het bevel over de 
galeijen der Godsdienst, den 
commandeur PHILIPPUS DE 
VlLUERS D E L'ISLE A D A M (ZÍC 
dat Art. -Wbk-), die, gema-
tigder, zieh naar het gevoelen 
van D'AMARAL voegde, De 
overwinning, welke deze be-

3 
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haalcle, was yolledig; ondanks 
de aanmatigingen van D'AMA
RAI, , was het intusschen 
L'ISLE ADAM, die kort daarna 
tot groot-meester word ver-
kozdn. In zijnen toorn, zeide 
de eerste, 5> dat L'ISLE ADAM 
de laatste groot-meester zoude 
zijn, die te Rhodus zoude 
heerschen." Dit gezegde en 
de verklaringen van eenen 
bediende, dienden tot grond-
slag der tegen hem ingebragte 
beschtìldiging. » Dediensten 
door D'AMARAI, aan de gods-
dienst bewezen (zegt VERTOT), 
zijne standvastigheid te mid
den der wreedste folieringen 
der pijnbahk, dat alles ware 
in staat geweest om tegen 
de verklaring van eenen be
diende optewegen, en welligt 
dat men den kanselier der 
orde niet zoo strengelijk zou 
behandeld hebben, indien, 
wanneer het om het heil van 
den Staat te doen is , het 
vermoeden alleen niet eene 
misdaad ware, welke de 
staatkunde zelden vergeeft." 

AMORETTI (CARLO), — ter ver-
vanging van het eerste gedeelte 
van het Art. AMORETTE in het 
WbL — In 1740, te Oneglia, 
in het Milanesche, geboren, 
begaf zieh in den geestelijken 
staat, enverwierf eenen beroem-
den naam in de delfstofkünde. 
Hij werd een der opzieners van 
de Ambroziaansche bibliotheek 
te Milane, hetwelk hem in de 
gelegenheid Steide om talrijke 
nasporingen te malten. Hij was 
lid van de akademie dier siad, 
en word in den raad der mij-

nen van het koningfijk Italie 
opgenomen. Men heeft hem te 
danken: 1.° Reis van Milane 
naar de drie mer.en Como, Lu-
cano en Major, Milane, 1805, 
in 4. T 05 dit in het Italiaansch 
uitgegeven werk, is in verschei
den talen vertplkt, men vindt 
in hetzelve eene beschrijving 
aller delfstoffelijke zelfstandig-
heden des lands, die even zöo 
naauwkeurig als belangrijk is; 
— 2.o een aantal Verhandelin
gen en losse stuhhen over het' 
zelfde onderwerp, of over an
dere onderwerpen de wetenschap 
en de letteren betreffende, in 
wetenschappelijke Verzamelin-
gen van Italie opgenomen; —-
3.o Le guide etc. {De gids der 
reieigers naar Milane), 1805, 
2 dl.» i n ^ . m o , in het Fransch 
geschreven— 4.o eene uitgave 
der Eerste reis rondom de we-
reld door PIGAFETTA, met aan« 
teekeningen en ophelderingen, 
Milane 1800, in 4.*o, door hem 
zelven in het Fransch vertaald, 
en herdrukt te Parijs, 1801, 
in 8 . ™ Hij heeft daarenboven 
eene uitgave geleverd der Reis 
van FERRER MALDONALDO door 
den Atlantischen Oceaan, längs 
het Noord-westen, Milane, 1811, 
in 4. T 0 , in het Fransch vertaald, 
Piacenm, 1812, in 4 > De 
abbe AMORETTI is den 24 Maart 
1816 te Milane overleden, 

AMOUDRU (ANATOLIUS) , een 
bouwkundige, in 1739 te Dole 
geboren. Na te Parijs de leer
gangen van BLOHDEL te hebben 
gevolgd, werd hij onder de 
kweekelingen van ' Louis opge
nomen, die, daar hij zijne ta-
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lernen «jn zijne vlijt opmerkte, 
toegenegenheid voor hem op-
vatte, en hem medenam naar 
Polen, werwaarts hij door de 
magnaten geroepen was, om de 
plannen te ontwerpen, en den 
opbouw te besturen, van ver
scheiden paleizen van Warschau. 
Van deze reis, die voor zijn 
onderrigt niet verloren was, te-
ruggekeerd, werd hij in Frank-
Hjh bij, verscheiden gewigtige 
bouwingen gebruikt. Het is aan 
hem, dat men het schoone kas-
teel van Fresnes, bij Vendome, 
in 1765 opgerigt, te danken 
heeft. In 1775, te Dole te-
ruggekeerd, beoefende hij de 
regtsgeleerdheid, en werd tot 
advokaat bij het parlement be-
vorderd , hetwelk niet belette, 
dat hij eenigen tijd daarna be-
noemd werd tot architect van 
het meesterschap der wateren 
en bosschen, voor de Oostelijke 
provincien, welken post hij tot 
aan de omwenteling bekleedde, 
zonder zijne regtsgeleerde prak-
tijk te laten varen. In 1790, 
tot maire van Dole verkozen, 
wees hij die eer van de hand, 
welke hij echter in het volgende 
jaar, na eene nieuwe verkiezing, 
aannam. Tot lid der arrondis-
sements-regtbank benoemd, nam 
hij in 1797 zijn ontslag van' 
die betrekking, om zieh gehe'el 
aan de uitvoering van het ka-
daster van het grondgebied van 
Dole toetewijden, welken arbeid 
hij binnen tien jaren ten uit-
voer bragt. AMOUDRU overleed 
in 1812. Men heeft van hem: 
1.° Cadaslre etc. (Perceels-gewijs 
kadaster der slad Dole), 1808, 

D 

in 4.t° ; — 2i° Des mesures etc. 
(Over de maatregelen betrekke-
lijk den akkerbouw, in Fran
che-Comté in gebruik, over der-
selver onderlinge betrekking en 

' met het nieuwe metrische stel-
sel), Dole, in 8.™ De schrij-
ver geeft hierin de ware' lengte 
van den quden Bourgondischen 
voet op. Hij heeft in hand-
schrift nagelaten : Notice etc. 
( Geschiedkundige beschrijving der 
stad Dole), welke s tad hij voor 
het oude Didatium houdt. 

* AMPÈRE (ANDREAS MARIA), 
een beroemde wiskunstenaar en 
natuurkundige, den 20 Januarij 
1775 te Lyon geboren, bekleedde 
de posten van algemeen-inspec-
teur der universiteit, en van 
hoogleeraar aan het Collège de 
France, te Parijs. De dood 
van zijnen vader, die in 1793, 
als koningsgezinde geguillotti-
neerd werd, maakte op den 
jongen AMPÈRE, eenen diepen 
en smartelijken indruk, en ver-
lamde voor eenigen tijd zijne 
geest-krachten, die hij reeds in 
zijne vroege jeugd voornamelijk 
aan de wiskundige wetenschap-
pen had toegewijd: want reeds 
in den ouderdom van 14 jaren 
beoefende hij LEGRANGE'S Media-
nique analytique, en herhaalde 
bij na al de berekeningen van 
dit werk. De brieven over de 
kruidkunde van ROUSSEAU well
ten hem uit zijne gevoelloos-
heid weder op, en nu legde 
hij zieh met vernieuwden ijver 
op de wetenschappen toe. flij 
hield zieh toenmaals ook bij-
zonder met classieke letterkunde 

4 
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bezig. In Lyon moest hij door 
privaat-onderwijs zijn onder-
houd verdienen; daarbij beoe-
fende hij zelf, door de Schriften 
van LAVOISIER, opgewekt, de 
schei- en natuurkuude. In 
1801 , ging hij als hoogleeraar 
dezer beide wetenschappen naar 
Bourg, alwaar hij zijn Essai 
etc. (Prouve over de wiskundige 
théorie van het spei), Lyon, 
1802; in 4.t°, schreef, en in 
1,805 werd hij als hoogleeraar 
der Analysis aan de polytech-
nieke school te Parijs beroepen. 
Toenmaals hield hij zieh langen 
t'yd met de bespiegelende wijs-
begeerte bezig. De akadernie 
van wetenschappen verkooshem 
in 1814, in de plaats van Bos-
SUT tot lid 3 zij had daartoe 
voornamelijk aanleiding gevon-
den in zes verhandelingen van 

, AMPÈRE over . wiskundige on-
' derwerpen, in het Journal de 
l'Ecole polytechnique, en in het 
Recueil de l'Institut geplaatst. 
Van a.f dezen tijd hield hem 
bijna uitsluitend 'het magnelis-
mus en de electriciteit bezig. 
Zijne zoo belangrijke ontdekkin-
gen in dat gebied, ontwikkelde 
hij in de volgendo Schriften: 
Recueil d'observations électro-
dynamiques , 1820 ^ — Précis 
de, la théorie des phénomènes 
électro-dynamiques, 1824 , en 
Description d'un appareil élec
tro-dynamique, 1824. — In zijne 
Annales etc. (Natuur- en schei-
kundige Jaarboeken), deelde hij 
zijne proefnemingen en de uit-
komsten derzelve mede, betrek-
kelijk de identiteit der magne
tische en- elektrische kracht. 
In 1824 werd hij hoogleeraar 

der proefondervindelijke natuur-
kunde aan het Collège de Frame, 
en in 1820 algemeen inspec
teur der uriiversiteit, in welke 
betrekking hij voornamelijk met 
COUSIN, aan de hervorming van 
het schöolwezen trachtte te wer
ken. Ondanks de verzwakking 
zijner gezondheid, door over-
spanning in den arbeid te weeg 
gebragt, wilde hij in 1836, 
zijne inspectie-reis nog maken; 
maar zoodra hij te Marseille 
•was aangekomen begaven hem 
zijne krachten geheel en al, en • 
na een kortstondig ziekbed, 
overleed hij aldaar den 9 Junij. 
AMPÈRE was niet alleen een 
beroemde geleerde, hij was ook 
een regtschapen en opregt gods-
dienstig man. Het verheven 
vernuft en de uitgebreide kun-
digheden, welke hij bezat, wer
den in hem opgeluisterd door 
eene zedige eenvoudigheid, eene 
zachte inborst, en eene inne-
mende goedhartigheid, die hem 
deden beminnen door allen die 
hem kenden. Doordrongen van 
dankbaarheid jegens de Voorzie-
nigheid, welke hem zulke edele 
geestvermogens had verleend, 
tot in de laatste oogenblikken 
zijns levens getrouw in de 

.vervulling der pligten der gods-
dienst, welke zijn geluk uit-
maakten, luisterde bij hem de. 
oefening het geloof, en het ge-
loof de oefening op. AMPÈRE 
heeft eenen zoon nagelaten, die 
zijnen naäm waardiglijk hand-
haaft en met röem in het Collège 
de France, den leerstoel der 
Fraftsche letlerkunde bekleedt. 

~ ANAPIUS en AMVHINOMUS, twee 
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broeders, wier namen de ge
schiedenis, .wegens hunne uit-
stekende ouderliefde bewaard 
heeft.' Toen hunne geboorte-
plaats Catana, bij eene ver-
schrikkelijke uitbarsling van 
den Etna, met eene geheele 
overstrooming van gloeijende 
lava bedreigd werd, en alle in-
woners van Catana, met het 
gene wat zij het kostbaarste 
hadden, die stad ontvluglten , 
namen deze beide broeders, 
hunnen vader en hunne moe-
der, die wegens hunnen ouder-
dom niet in Staat waren om te 
ontvlugten, op hunne schou-
ders, en ontvloden met dien 
last de stad; toen echter, zoo 
als de geschiedenis verhaalt, de 
lava op het punt stond, van 
hen, te bereiken, verdeelde zij 
zieh in twee zijdelingsche stroo-
men, zoo dat de edele jon-
gelingen het geluk smaakten 
hunne ouders in veiligheid te 
brengen. Er werden hun te 
Catana standbeeiden opgerigt, 
en men vereerde hen onder 
den naam van Vrome broeders. 

* ANASTASI (BRATANOWSKI) , 
een der uitstekendste kanselre-
denaars van Rusland, in 1761, 
in een dorp bij Kiew, van arme 
ouders geboren, studeerde te 
Perejaslawl, werd daarop onder-
wijzer der dicht- en redeneer-
kunde aan eene geeslelijke 
school, en nadat hij in eene 
orde was getreden, archiman-
driet of abt van verschillende 
-klooslers, eindelijk (1796) van 
het Nowospasker-klooster in 
Moskau. In 1797 werd hij 

bisschop van Wit-Rusland, in 
1801 aartsbisschop en in 1805 
bijzitter der heilige synode. Hij 
overleed in 1816 te Astrakan. 
Zijne %eerreden, 4 dl. n, Peters
burg, 1796, en Moskau, 1799 
tot 1807, worden in Rusland 
voor model-preken gehouden, 

: Bekond is ook zijn Tractatus 
de concionum disposilionibus for-
mandis, Moskau, 1806. • 

ANCILLON (JOANNES PETRUS 
FREDERIK), klein-zoon van KA-
REL ANCILLON (zie dat Art. 
-Wbk.-), een beroemde letter
kundige, publicist en staatsman, 
te Berlißn^ den 30 April 1767 
geboren, had aan zijnen vader, 
eenen geleerden en achtens-
waardigen man, het voorregt 
eener zorgvuldige en oordeel-
kundige opvoeding te danken. 
Reeds vroegtijdig tot het leer-
aarsambt bestemd, ontving hi} 
in het Fransch collegie van 
Berlijn, en vervolgens in de 
theologische faculteit, het on-
derwijs, dat hem daartoe moest 
opleiden. Na zieh naar Geneve 
te hebben begeven, met oog-
merk om. er zijne Studien te vol-
tooijen, deed ANCILLON eene 
reis naar Parijs, op den oogen-
bük, waarop de Fransche om-
wentelihg begon uittebarsten, 
en geraakte er in kennis met 
MIRABEAU. In Berlijn terugge-
keerd, oefende hij er de bedie-
ning uit van hoogieeraar der 
geschiedenis, bij de koninklijke 
militaire akademie, en van pre-
dikant der Fransch-hervormde 
gemeenle. Zijno vlugge voor-
dragt, gepaard met eene zekcre 
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zalving, deden zijne welspre-
kendheid bijval vinden. Eene 
rede ,• welke hij in 1791, in te-
genwoordigheid van prins H E N 
D R I K van Pruissen, bij gelegen-
heid der inzegening van een 
huwelijk, uitsprak, trok de 
blikken van het hof op hem, 
en begon zijne fortuin. Ver
scheiden leerreden, welke hij 
twee jaren later voordroeg, over 
de vaderlandsliefde, bij gelegen-
heid der staatkundige gebeurte-
nissen, welke toenmaals Pruis
sen tegen Frankrijk wapenden, 
regtvaardigden de hoop, welke 
men van hem had opgevat. In 
1801, gaf hij in het licht: 
Melanges etc. (Leiterkundige en 
uiijsgeerige mengelingen), die in 
1809 herdrukt werden. Dit 
geschrift kondigde een' man 
aan, die rijpelijk had nagedacht, 
over de voornaamsle geschil-
pünten tüsschen de nieuwere 
wijsgeeren bestaande. De schrij-
ver hechtte zieh in hetzelve aan 
de eclectische school. Maar 
hetgene wat zijnen roem in 
Europa bevestigde, was het ge-
wigtige werk, hetwelk hij in 
1806 in het licht gaf, onder 
den titel van Tableau etc. (Ta-
fereel der omwentelingen van 
het slaatkundige stelsel van 
Europa, sedert het einde der 
IS." eeuw). De commissie van 
het instituut van Frankrijk, 
zwäaide dit geschrift in 1810, 
eenen bijzonderen lof toe, in 
een verslag over de vorderingen 
der geschiedenis. Zij verklaarde 
hem een' waardigen erfgenaam 
van L E I B N I T Z , en prees hem 
van er, naar zijn voorbeeld, in 
•te hebben aangetoond, dat het 

doel der ware wijsbegeerte is, 
de waarheden te vermenigvul-
digen en niet dezelve te on-
derdrukken , en dat zij hare 
voornaamste kracht ontleent uit 
het verband des gevoels met 
de beginselen, en dat het onder 
de verhevene zielen is, dat zij 
hare eerste ingewijden zoekt, 
A N C I L L O N vertaalde zelf in het 
hoogduitsch, onder den titel 
van Algemeene beschouioingen 
over de geschiedenis, de inlei-
ding tot dat werk, waardoor 
hij de gunst van het Pruissisch 
gouvernement verwierf, en hij 
weldra tot de aanzienlijkste pos-
ten verheven werd. Met het 
ambt van geschiedschrijver, 
hetwelk ?ijn groot-vader reeds 
had uitgeoefend, bekleed, werd 
hij ook weldra in de konink-
lijke akademie van Berlijn op-
genomen. De kohing benoemde 
hem tot gouverneur van den 
kroonprins van Pruissen, F R E -
D E R I K W I L L E M , en van zijnen 
neef F R E D E R I K W I L L E M L O D E -
W I J K . Later werd hij Staats-
raad, en versierd met de orden 
van Burgerlijke Verdienste, en 
van den rooden Adelaar. De 
zorgen, welke hij zieh voor zijne 
kweekelingen gaf, en de dwang 
des hofs deden hem do letter-
kunde niet verzuimen, waaraan 
hij zijnen roem en zijne fortuin 
te danken had. Hij belastte 
zieh in 1810, met het uitspre-
ken der lofrede van J. B . M E -
R I A N , lid der akademie van 
Berlijn, en eenigemaandenlater 
sprak hij de lijkrede uit der, 
koningin van Pruissen, die als 

J een slagtoffer dor heerschzucht 
! van B O N A P A R T E , in den bloei 
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hären jaren was overleden. 
Nadat deze redevoering, met 
wärmte geschreven, en met 
scherpe zinspelingen tegen N A 
P O L E O N doorzaaid, gedrukt was, 
nam de Fransche policie zeer 
gestrenge maatregelen om de 
invoering derzelve in de geheele 
uitgestreklheid des keizerrijks 
te beletten. A N C I L L O N bleef niet 
vreemd aan de coalitie, die ,er 
in 1813 tegen B O N A P A R T E ge-
vormd werd, en in 1814 verge-
zelde hij zijnen koninklijken 
kweekeling naar Parijs, alwaar 
hij met verscheiden- Fransche 
letterkundigen, en bijzonder 
met de Heeren GUIZOT en D E 

B R O G L I E ia betrekking kwam. 
Toen de opvoeding der prinsen, 
kort na zijne terugkomst in 
Pruissen, was afgeloopen, werd 
hij in hoedanigheid van legatie-
raad, aan het département van 
buitenlandsche zaken verbun
den , en nam een werkzaam 
deel aan een aantal diplomati
sche overeenkomsten. In 1825 
wèrd hij directeur der staatkun
dige afdeeling van het ministe-
rie van buitenlandsche zaken, 
en het publiek schreef hem de 
redactie toe, van de Staatszei-
lung , een balf-offîcieel dagblad 
van Berlijn* Hij was bijzonder 
belast met het ontwerpen van 
diplomatische nota's, en werd 
benoemd tot lid der bekende 
commissie van constitutie. Zijn 
invloed nam toe onder den vorst 
V O N H A R D E N B E R G en onder den 
graaf B E R N S T O R F P , achtereenvol-
gend aan het hûofd van het 
Berlijnschekabinet geplaatst, Als 
ambtgenoot van dezen laatste 
in het ministerie gekomen, 

volgde A N C I L L O N , in 1831, hem 
op als staats-secretaris der bui
tenlandsche aangelegenheden. In 
dit netelige tijdstip werd Europa 
met eene algemeene ömverwer-
ping bedreigd, en eene vermö
gende partij verklaarde zieh in 
Pruissen voor den oorlog. Ä N -
C I L L O N legde er zieh op toe, 
om eene verzoenende en gema-
tigde staatkünde de overhand 
te doen behouden, en werd als 
een der handhavers van den 
Europeschen vrede beschouwd. 
Hij begunstigde de lijn door 
het gouvernement in 1830 ge-
volgd 't en ondersteunde uit al 
zijn vermögen, het stelsel i 
waarvan de heer G U I Z O T in 
Frankriß de vertegenwoordi-
ger en. bevorderaar was. • A N 
C I L L O N is, na eene körte ziekte 
te Berlijn, den 19 April 1837 
overleden. Behalve de reeds 
genoemde, heeft hij nog de 
volgOnde .werken in het licht 
gegeven: 1.° Discours etc. (Fer-
fiandelinr/ over de vraag: welke 
zijn behalve de goddelijke inge-
ving, de kenmerken, die aan 
de heilige hoeken den voorrang 
boven de ongewijdeverzekeren?)} 

1782, in 8.v°; — 2.° Essais etc. 
(Wijsgeerige proeven oi nieuwe 
letterkundige en wijsgeerige men-
gelingen), Geheve en Parijs, 
1817, 2 d l . n in 8.™; — 3.° 
Sermons etc. (Leerreden, uitge-
sproken in de kerk der vlugte-
lingen van Berlijn), 1818, 2 
dl.« 8.TOj — 4.° Essais etc. 
(Nieuwe proeven van staatkünde 
en wijsbegeerte), Parijs en Ber
lijn-, 1824 , 2 dlJ» in 8.VOJ 

— 5.° Essais etc. (Proeven van 
wijsbegeerte, Staat- en letter-
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künde); Parys, 1832, 4 dl.», 
in 8.V O; —• 6.° Historische Ver
suche über die Belgische Revo
lution unter JOSEPH 11 } — 7.° 
Heber Souveränetät und Staats
verfassung, 1810; — 8.° Ueber 
Glauben und Wissenschaft in 
der Philosophie, 1824; — 9.° 
Ueber den Geist der Staatsver
fassungen und ihren Einflusz 
auf die Gesetzgebung, 1825; 
— 10.° Zur, Vermiltelung der 
Extreme in den Meinungen; 
1828, enz. Eene Geschiedkun
dige beschouwing van het leven 
en de werken van ANCILLON , is 
in 1847 , door den Heer MIG-
NET , in de akademie van zede-
en staalkundige welenscliappen, 
voorgelezen. . 

ANDREW (JAMES), een wiskun-
stenaar, in, 1773 te Edimburg 
geboren, begaf zieh , na zijne 
Studien volbragt te hebben, naar 
Indie, alwaar hij tot de even zoo 
eervolle" als voordeelige betrek-
king van directeur der militaire 
school der Engeische maatschap-
pij geraakte. Zijne pligten be-
letteden hem niet om zieh aan 
de beoefening der talen en der 
geschiedenis toe te wijden, zoo 
als de door hem zamengestelde 
werken over het Hebreeuwsch 
en de Gewijde Tijdrekenkunde, 
zulks gelingen. Na zijn ontslag 
te hebben bekomen, keerde hij 
naar Edimburg tot zijne familie 
terug, alwaar hij den 13 Junij 
•1833 overleed. , 

ANDRIEU (BERTRAND), een be-
roemde graveur van gedenkpen-
ningen, den 24 Novo. 1761 te 
Bordeaux geboren, openbaardc 

reeds vroegtijdig het talent, hct-
welk hem beroemd heeft ge-
maakt. Zeer jong te Parijs 
gekomen, deed ANDRIEU door 
zijne eerste proeven de grootste 
verwachtingen ontstaan, en kon-
digde hij zieh aan als den her-
sieller der graveerkunst van 
gedenkpenningen ; gedurende 40 
jaren zag men uit zijn, even 
zoo vruchtbaar als schitterend, 
steekijzer eene menigte voort-
brengselen te voorsehijnkomen, 
die onder de meesterstukken 
der penningkunde hebben plaats 
genomen. Door het gouverne
ment steeds verkozen, om de 
médailles der gedenkwaardigsle 
gebeurtenissen uiltevoeren, heeft 
zieh zijn talent aan de herin-

-nering derzelve verbunden. Se-
dert de restauratie scheen zijne 
werkzaamheid te verdubbelen ; 
in het tijdverloop van 3 tot 4 
jaren, gaf hij verscheiden mé
dailles in hellicht, onder welke 
men onderscheidt de groote Mi- • 
NERVA gezeten en kroonen uit-, 
deelende; de médaille van het 
ridder-standbeeld van HENDRIK 
IV, die der Koepok-inënting, der 
Studie en van Frankrijkin rovm 
op den 20 Maart enz. ANDRIEU 
heeft een groot gedeelle der 
médailles van het, kabinet en 
de bibliotheek des konings ge-
graveerd. Hij had sedert wei
nige maanden de groote médaille 
afgewerkt, bij gelegçnheid der 
geboorte, van den hertog van 
Bordeaux geslagen, toen hij op 
6 Decemb. 1822, na met groote 
gevoelens van godsvrucht de 
tropstmiddelen der godsdienst 
ontvangen te hebben , te Parijs 
overleed. Hij was ridder der 
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orde van,den II . MICHAEL, had 
den titel van graveur van het 
kabinet des konings, en dien 
van lid der akademie van schoone 
kunsten van Weenen. 

* ANDRIEÜX (FRANCISCUS WIL
LEM JOANNES STANISLAUS), een 
in de nieuwere Fransche letter-
kunde, voornamelijk in de dra
matische , beroemde man, den 6 
Mei 1759, te Straatsburg gebo
ren ; was vóór de Fransche om-
wenteling bij den hertog van UZES 
in dienst als secretaris. Gedu-
rende de omwenteling hechlte 
hij zieh streng aan de beginse-
len derzelve, zoodal hem de 
burgers van het dep.* der Seine, 
in 1798, tot afgevaardigde in 
den raad der vijf-honderden be-
noemden. Tijdens de constitutie 
van SIEVES (1799), was hij tri-
buun, en in 1800, president 
van het tribunaat. Dezen post 
bekleedde hij tot op de zifting 
van. het tribunaat door BONA-
PARTE, in Venlose van het jaar 
X (Maart 1802). Ofschoon hij 
als president voor den consul 
aanstootelijk was, werd hij toch 
later door den keizer weder be-
gunstigd, toi ridder van het 
legioen van eer, tot hoogleeraar 
der-jeüerkunde aan het College 
de France en tot hoogleeraar der 
schoone wetenschappen aan de 
polytechnieke school benoemd. 
Door LODEWIJK X V I I I werd hij 
in 1816 onder de veertig der 
Fransche akademie opgenomen 
en tot derzelver blijvenden secre
taris benoemdi Hij overleed den 
11 Mei 1833. — Zijn voornaam-
ste werk is het.blijspel ANAXI-
MANDER , dat voor classiek wordt 

gehouden. Ook zijn blijspel Les 
étourdis (De losbollen) en Le 
meunier de Sans-Souci, beide 
in 1787 in het licht versehe
nen , zijn voortreffelijk. In het 
älgemeen is zijn stijl meester-
lijk. Als secretaris der akade
mie was hij bijzonder werkzaam 
aan de Dictionnaire de VAca* 
demie. Ook was hij een der 
grondleggers van de vroeger ver
sehenen Décades philosophiques 
et littéraires (1794 — 1807). 
ZLjne gezamenlijke Werken zijn 
te Parijs gedrukt, 1817—1823, 
4 dl.n in 8.T0, nieuwe uilgave, 
1823, 6 dl.»'in 18."»« pl. 

ANDROT (ALBERTUS AUGDSTUS), 
een componisi, in 1781 te Pa
rijs geboren, ontving zijne op-
leiding in het conservatorium, 
waarin hij verscheiden prijzen 
behaalde. Na in 1804 dengroo-
ten prijs der compositie te heb-
ben verkregen, werd hij ten 
koste van het gouvernement 
naar Rome gezonden, alwaar hij 
zieh door den beroemden GU
GLIELMI deed opmerken, die hem 
de zamenstelling toevertrouwde 
van eene Zielmis, en van een 
godsdienstig muzijksluk. Deze 
beide voortbrengselen vonden 
zoo veel bijval, dat ANDROT ook 
belast werd met de zamenstel
ling der muzijk der groote opera 
voor het eerste tooneel dier slad. 
Hij legde zieh met zoo veel ijver 
op dezen nieuwen arbeid toe, 
dat hij in 1805 bezweek, al-
vorens hetzelve vollooid te heb-
ben. De nagedachtehis van dezen 
jeugdigen kunstenaar, het slagl-
offer van zijnen ijver voor den 
roero, werd mei de groolsto 
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eerbewljzen gehuldigd, en da 
Romeinen deden in de kork van 
San-Lorenzo in Lucina, een 
De profundis uitvoeren, door 
hem, eenige dagen voor zijnen 
dood, gecomponeerd. 

* ANGOULBMR (LODEWIJK AN
TONIOS DE BOURBON, her log van), 
oudste zoon van KAREL X en 
van MARIA THERESIA van Sa-
vooije, te Versailles den 6 Augus
tus 1775 geboren. Zijne jeugd 
was in den tijd der omwente-
ling, waarom hij Frankrijk ver-
liet, en zieh met zijnen jongeren 
breeder, den hertog van Berri 
(zie dat Art. -Wbk.-), naar Tu-
rijn begaf. In 1792 begaf hij 
zieh naar Duitschland en stelde 
zieh aan het hoofd van een le
ger der Fransche mlgewekenen, 
doch zonder gevolg; want on-
eenigheid en andere verwarrin-
gen ontbonden dit leger weldra. 
Na een kort verblijf te Edim-
burg in Schotland, verder te 
Blankenburg in het Brunswijk-
sche, begaf hij zieh naar Mittau, 
alwaar hij den 10 Julij 1799, 

r met MARIA THERESIA CHARLOTTE, 
eenige dochter van LODEWIJK 
XVI, in den echt trad. In 1806 
begaf hij zieh naar Engeland, 
op het hasted Hartwell, tot de 
verbannen Fransche koningsfa-
milie, Na den val van NAPO
LEON in 1814, ging ANGODLEME 
naar het Engelsche hoofdkwar-
lier van Saint-Jean-de-Lus, van 
waar hij eene proclamatie aan 
het Fransche leger uitvaardigde, 
en trok op den 12 Maart, on-
der Engelsche bescherming Bor
deaux binnen, riep LODEWIJK 
XVIII als koning uit, beloofde 

algemeene amnistie, vele ver-
lichtingen en vrijheden, en 
Steide eene koninklijke regering 
aan. Den 27 Mei te Parijs 
aangekomen, werd hij tot kolo-
nel-generaal der kurassiers en 
dragonders, en tot groot-admi-
raal van Frankrijk benoemd. 
De landing van NAPOLEON in 
1815, vernam hij te Bordeaux, 
en bekwam de benoeming van 
luitenant-generaal des koning-
rijks, met de uilgebreidste vol-
magten. Te Toulouse aangeko
men, benoemde hij aldaar een 
nieuvv gouvernement, aan welks 
hoofd hij den baronDE VITROLLES 
en den graaf DE DAMAS plaatste. 
Hij zelf streed op den 30Mäart 
gelukkig legen de vijanden., trok 
tegen Lyon op, was bij Loriol 
andermaal zegepralend, doch 
moest bij St. Jacques op den 
6 April wijken. Zijne troepen 
verlieten hemj verscheiden Ste
den, en onder dezelve Toulouse 
en Bordeaux, werden afvallig, 
en hij moest zieh, nadat hij te 
Pont-SL-Esprit, door den gene-
raal RADET was gevangen geno-
men, leCette, op het Zweedsche 
schip Scandinavia, laten insche-
pen. Nu begaf zieh ANGOOLEME 
naar Madrid tot FERDINAND V I I , 
doch naderde weldra weder de 
Fransche grenzen, vereenigde 
de koningsgezinde vlugtelingen, 
benoemde den markies DE RI-
VIERE tot gouverneur der, van 
NAPOLEON afgevallen, st ad Mar
seille, en stond juist op het 
punt om Frankrijk binnen te 
rukken, toen hij de gunstige 
uitkomst van den slag van la 
Belle Alliance vernam. Nu ijlde 
hij naar Toulouse, herstelde al-
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daar de koninklijke regering, en 
bezette de vestingen aan de kus-
ten en in de Pyreneen, met 
zijne vrijwilligers. Hierop keerde 
hij naar Parijs terug, werd tot 
president van het kies-collegie 
van het GíVoMííe-dep1. benoemd, 
en vertrok als zoodanig den 15 
Augustus naar Bordeaux. Na 
den afloop dezer werkzaamhe-
den, werd ANGQULÉME tót pre
sident van het 5.E bureau der 
pairs-kamer benoemd. In de 
Zuidelijke provincien herstelde 
hij later de rust weder, die 
door uitbarstingen van den geest 
van partijschap gevaarlijk ge-
stoord was. In 1823 -werd de 
hertog tot opperbevelhebber van 
het Fransche invasie-Jeger ift 
Spanje benoemd, en trok reeds 
den 6 April van dat jaar over 
de Bidassoa. Het gelukte hem 
de hoofden der Spaansche muite-
lingen en radikalen onschadelijk 
to maken, en het opgewonden 
Spaansche volk tot rust te bren-
gen, en wel voornamelijk dpor 
zachtmoedigheid en sparing, zoo 
als zulks het in Andujar door 
hem uitgevaardigde besluit be-
wijst. Ten gevólge van den 
aldaar geleverden slag, werd hij 
tot prins van Trocadero be
noemd, en keerde kort daarop 
zegepralende naar Parijs terug, 
By de troonsbeslijging van zij-
nen vader KAREL X (16 Sept. 
1824), werd de hertog vanArf-
GODLEME dauphin van Frank' 
rijh, en sloot zieh vast en innig 
aan de beginselen deszelven aan, 
voornamelijk ook dan, wanneer 
het om opwekking van chris-
telijken of kerkelijken zin' in 
Frankrijk tedoen was. De Julij- I 

omwenteling (1830) deed hem 
hetzelfde lot met zijnen konink-
lijken vader deelen. Hij verliet 
Frankrijk, en vergezelde den 
laalsle naar Holyrood, in 1832 
naar Praag, en eindelijk naar 
Görz, alwaar hij bp den,3 Junij 
1844 overleed. Na den dood 
van KAREL X (6 Novb. 1836), 
was ANGODLÉME het hoofd van 
den oudsten tak der BOURBONS, 
waarom hem de Fransche legi-
timisten ook, als koning Lo-' 
DEWIJK XIX, koninklijke eer 
bewezen. 

ANGOILLESI (JOANNES), -den 
28 April 1766 , op het grond-. 
gebied van Pisa geboren, was 
een beroemde dichter en letter-
kundige, en de vertaler in het 
Italiaansch, van den Geest-des 
Christendoms door CBÌTEAUBRI-
AND en andere Fransche werken. 
Gedurende de Fransche over-
heersching,in Italie, bekleedde 
hij bij de prinses ELISA, zuster 
van NAPOLEON, den post van 
secretaris. Het is op zijn ver-
zoek, dat de beroemde akade-
mie Della Crusca hersteld werd. 
Men heeft hem eepe statistiche 
en, geschiedkundige aanwijzing 
te danken der wegen van Tos-
капеп, waarvan hij de bouw-
stoffén uit de groot-hertogltjke 
handvesten van Florence heeft 
geput. In 1824, werd hij kanse-
lier van de universiteit dier stad. 
Zijne gedienten zijn in 1818 
gezamenliyk in het licht gegevenj 
sederi 1822, was hij de uitge-
ver van het Giornale dei Litte
rati, hetwelk Щ met talrijke ar-
tikels heeft verrijkt. ANGUILLESI 
is den 5 April 1833 overleden. 
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ANKER . (PETRUS) , minister 
•van Staat van Noorwegen, den 
8 September 1749 le Christia-
nia geboren, was de zoon van 
den geregts-raad C H R I S T I A A N A N 
K E R . Na de schoonste gewesten 
van Europa bezocht te hebben, 
ging hij een zijner landgoederen 
betrekken, om zieh aan den ak-
kerbouw toetewijden. Maar de 
kundigheden, welke hij bezat, 
hadden doen oordeelen dat hij 
in overheidsbetrekking aan z'yjn 
vaderland nultig kon zijn-, hij 
werd alzoo, in 1778, tot alge-
meen commissaris van oorlog 
benoemd, Toen deze betrekking 
ophield te bestaan, werd hij 
beroepen tot den pösl van al-

, gemeen-bewindhebber der groote 
wegen, en A N K E R wist, in 
weerwil der bekrompenheid der 
geldelijke middelen, welke te 
zijner beschikking werden ge
steh!, de bijna onoverkomelijke 
hinderpalen te overwinnen, 
welke hem de natuur op eenen 
met afgronden en hooge bergen 
bezaaiden grond tegenstelde. 
Toen de regtbanken van ver-
zoening in zijn vaderland waren 
ingeyoerd, bekleedde A N K E R ge-
durende verscheiden jaren den 
•post van regter. Nadat Noor
wegen van Denemarken was ge-
scheidettj om met Zweden ver-
eenigd le worden, en dat de 
constilulie wilde dat Noorwegen 
een zijner kinderen, ter bewaking 
van de belangen des lands, on-
der den titel van minister van 
Staat naar den nieuwen koning 
te Stokholm zond, werd A N K E R 
door de stem zijner medebur-
gers geroepen , om dien gewig-
ligen post te vervullen, welken 

hij bekleedde van 1814 tot 
1822. Hij nam alstoen zijn 
ontslag, en keerde naar zijne 
landgoederen terug. In 1801 
was hij tot kamerheer van het 
hof van Denemarken benoemd, 
in 1809 tot Commandern- der 
orde van Dannebrog, en in 
1812 tot groot-kruis derzelfde 
ordej in 1815, werd hij tot, 
lid der akademie van weten« 
schappen van Stokholm verko> 
zen, en tot ridder en Comman
dern* der orden van Zweden ea 
Noorwegen verheven, en in 1821 
tot ridder der koninklijke orde 
van K A R E L XIII benoemd. Hij 
overleed den 10 December 1824, 
en liet eene dochter. na, die bare 
hand heeft gegeven aan den graaf 
HERMAN W E D E L J A R L S B E R G . 

A N S A L O N I (GIORDANO) , SicM' 
aansche missionaris, dien dfl 

kerk van Japan onder hare mar- » 
1 lelaren telt. Hij werd te Sani-
Angelo, eene stad inhetdioeees 
van Agrigente, geboren en begaf 
zich> vroeglijdig in de orde van 
den H. DOMINICUS ; na zijn novi-
ciaat, werd hij naar SalamanU 
in Spanje gezonden, om er zijne 
Studien te volbrengen. Weldra 
deed zijn ijver hem zijne aan-
dacht op de missien vesligen, 
en hij verkreeg van zijne over-
sten de vergunning er zieh aan 
te mögen toewijden. Hij he-
hoorde tot het getal der mis-
sionarissen dier orde, welke in 
1625 naar de Philippijnsche 
eilanden vertrokken, werwaarts 
zij zieh over Mexieo begaven. 
Te Manilla aangekomen, wijdde 
pater , A N S A L O N I zieh toe, aan 
de dienst der zieken in nc 
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gasthuizen, en bragt den üjd, 
die hem overschoot, door met 
de beoefening van het Sineesch. 
Toen hij in staat was de boe-, 
ken, in genoemde taal geschre
ven, te verstaan, ondernam hij 
eene„ Verzameling der Sinesche 
bijgeloovigheden, ten eindezich 
zelven daardoor in Staat teJ 

stellen, om die met meer voor-
"deel te bestrijden, indien het 
mögt geheuren dat zijne bedie-
ninghem riep tot de bekeering 
der volken van dat rijk; maar 
hij had den tijd niet dit werk . 
ten einde te brengen, waarvan 
ook nooit eenig gedeelte in het 
licht is versehenen: de Voorzie-
nigheid had voor hem eene. an
dere bestemming bereid. Hij 
ontving van zijne oversten het 
bevel om zieh naar Japan te 
begeven. Door een5 zijner orde-
broeders vergezeld, drong hij, 
in 1632, in dat rijk door, op 
den oogenblik waarop er de 
vervolging legen de Christenen 
met, de meeste hevigheid uit-
barstte. De gevaren, welke van. 
alle kanten den deugdzamen 
missionaris omringden, belette-
deh hem niet, om zieh aan al 
de verrigtingen zijner bediening 
toetewljden. Gedurende twee ja-
ren ontsnaple hij aan de naspo-
ringenj maar eindelijk maakte 
meh zieh van hem, zoo wel 
als van zijnen ambtgenoot mees-
ter. Negen-en-zestig christenen, 
met hen in hechtehis genomen-, 
werden onthoofd, en de beide 
missionarissen tot de verschrik-
kelijke kuilstraf veröordeeld, 
onder welke zij den 18 Novem
ber 1634 bezweken. Gedurende. 

I . DEEL, 
E 

het verblijf, hetwelk päter ANSA-
LOnrgenoodzaakt was in Mexico 
te houden gebruikte hij er zijne 
vrije oogenblikken aan eene La-
tijnsche vertaling van de levens 
der Heiligen zijner orde, in het 
Spaansch door FERDINAND CAS
TILLO geschreven: het hand-
schrift dezer vertaling, welke 
men zegt zeer sierlijk te zijn, 
wordt nog te Sevilla bewaard. 

ANSIAUX (JOANNES JOZEP ELEOT 
NORUS ATSTONIOS), historie-schil-
der, in 1764 te Luik geboren, 
kwam jong te Parijs, en werd 
er in de werkplaats van VIN
CENT opgenomen. Portretten 
ten voete uit, waarin men eene 
groote waarheid ontwaart, ge-
paard met de Verdienste der ge-
lijkenis, begonnen zijn'en roem1. 
In 1821 leverde hij drie schil-
derijen aan de tentoonstelling, 
waaronder eene zeer groote, die 
den H. JOANNES voorstelde, ter* 
tvijl hij aan HEKODES.ZIJ'W los-
bändig gedrag verwijt; de beide 
andere: de hind'er-'zegening door 
JESUS , en MOZES uit het water 
opgenomen. ANSIAUX heeft voor 
de hoofdkerk van Metz eene 
Geeseling, en voor het zieken-
huis van MARIA THERESIA , de 
Boodschap aan de IL Maagd 
vervaardigd. Op de tentoonstel
ling van 1824 , had hij den 
H. PAULUS te Athene; ,deze 
schilderij stelt den Apostel voor, 
die, op zijnen weg' naar den 
Areopagus, een altaar ontmoet, 
waarop, geschreven was: aan 
den onbehenden God, en van 
dit opschrift den tekst zijner 
leerrede maakt. Men heeft van 
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ANSIAUX een aantal stùkken in 
de bevallige genre, onder welke 
men vermeldt: ANGÉLIQUE en 
MEDORJ RENAUD en ABMIDE enz. 
Hij is te Parîjs, in de maand 
October 1840 oYerleden. 

. * ANSLO (REINIER), een der 
beste Hollandsche dichters der 
17. E eeuw, in 1622 te Amster
dam, geborenj protestantsch op-
.gevoed, keerde hij in Italie tot 
de Catholijke lerk terug. Voor , 
een Latijnsch gedieht, op het 
jubilé van Paus INNOCENTIUS X, 
werd hij door dezen opperpries-
ter met eene gouden médaillé, 
en door de koningin CHRISTINA 
met eene gouden keten beschon-
ken. Z'vjnebekendheidmetdelta-
liaansche letterkunde droeg niet 
weinig bij tot de zuivering van 
zijnen smaak, en verdrongmeer 
en meer het hem eigendomme-
lijke, dikwerf valsche hoogdra-
vende [Pathos). Van zijne dicht-
werken, door J. DÈ HAAS , in 
1713, le Rotterdam in het licht 
gegeven, worden de Bartholo-
meusnaeht (treurspel), de Marte-
laarshroon van den H. STEPHANUS, 
en de Pest te Napels, als de best 
geslaagde bèschouwd. . • 

ANSPAGH (ELIZABETH, mark-
gravin VAN), doch ter van den 
graaf van BERKELEY , in Decem
ber 1750, te Spring- Garden ge
boren, werd, aan lord CRAVEN 
uitgehuwd, van wien zij in 1781 
scheidde. Omtrent dezen tijd ver-
liet zij Engeland, en reisde ach« ' 
tereenvolgend door Frankrigk, 
Italie, Oostenriß, Polen, Rus-
land en TurkißS. Aloni werd 
zij door de souveroinen met vele 

onderscheiding bejegend, en de 
gezant van Frankriß, CHOISEUL-
GOUFFIER, logeerde haar te Kon-
slantinopel in zijn paleis en ver-. 
gezelde haar tot Athene. Na 
eene tweejarige afwezigbeid, 
kwam zij in Engeland terug, 
begaf zieh daarop naar het hof 
van den markgraaf vmAnspach, 
die haar bij hären doortogt door 
zijne staten, vele toegenegen-
heid had betoond. Deze vorst 
trad in 1791 , na den dood yan 
lord CRAVEN, met haar in den 
echt, en kwam in Engelanä., 
alwaar zij een .bekoorlijk bui-
tenverblijf bezat, bij haar zijn 
verblijf houden. In 1806 voor de 
tweedemaal weduwe geworden 
zijnde, ging zij voort hetzelfde 
kasteel te bewonen, waarin zij 
in 1821 eene schnilplaats.ver-
leende, aan de koningin CARO
LINA van Brunswiß. Na reeds 
eenen hoogen ouderdom te heb-
ben bereikt, onderham zij nog 
verscheiden reizen door Duitsch-
land, Frankriß en Italic, en 
overleed te Napels, den 13 
Januarij 1828. Deze door hare 
talenten en hare eenigzins ro-
maneske lotgevallen, beroemde 
vrouw, heeft in de Engeische, 
Hoogduitsche,' Italiaansche en 
Fransche talen, die haar even 
gemeenzaam waren, op eene 
sierlijke en oorspronkelijke wijze 
geschreveh. Men heeft van haar 
bevallige Gedichten, onderhou-
dende Romans, en geestige BUj-
speien, doch die in het älgemeen 
in komische kracht te kort 
schielen. Deze, tot uitspanning 
van den markgraaf vervaardigde 
blijspelen, en meeslal op het 
tooneel van Anspach ujtgevoerd, 
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zijn in het licht gegeven onder 
den titei van V Nieuw tooneel 
der maatschappty van Anspach 
cn Triesdorf, door ASIMONT , 
Anspach', 1789—1791, 2. dl.* 
in 8 > j een 3,e dl., in den 
catalogus van HEINSIUS äange-
kondigd, is niet in het licht, 
versehenen. Daarenboven heeft 
men aan hare vruchtbare pen 
te danken: — 2.° Brieven aan 
hären zoon, uit het Engelsch 
in het Fransch vertaald door, 
DURAND, Partys, 1788, in 8.™,-
— 3.o Gedenkschriften, door 
PARISQT in het Fransch vertaald, 
Partys, 1826, 2 dl.« in 8.™j 
inet 2 portreiten. In dit ge-
iSchrift vindt men belangrijke 
bijzonderheden, belrekkelijk ho-
velingen, welke zij van nabij 
had gadegeslagen, en belrekke
lijk gewigtige feiten,.. waarvan 
zij getuige was geweest; — 4.° 
Reis mar Konstanliiwpel door 
Crimea, in 1780, Londen, 1789, 
in 4.*° Deze reisbeschrijving, die 
zeer oordeelkuhdige waarnemin-
gen beval, heeft in hetzelfde jaar, 
de eer van drie vertalingen in 
het Fransch genoten, door GUE-

DON DE BERCHERE, door DURAND 
en door DEMEUNIER. 

* ANTOMMARCHI (FRANCESCO) , 
de lijfarts van NAPOLEON op 
St. Helena, en, even als.hij, 
een Corsikaan van geboorte. 
Van het jaar 1812—1815 was 
hy ontleedkundige (prösector), 
in het ziekenhuis St. Maria Ae 
Florence, en stond met MAS-
CAGNI in naauwe verbind tenis. 
Itardinaal FESCH (zie dat Art.), 
bewoog hem in 1819, in den 
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naam der moeder van NAPOLEON, 
naar St. Helena te vertrekken. 
NAPOLEON, die ANTOMMARCHI eerst 
koel ontving, schonk hem kort 
daarop zijn volle vertrouwen, 
en legateerde hem in zijn tes-
tament 100,000 franken. , Na 
den dood van NAPOLEON ,*bega£ 
ANTOMMARCHI zieh naar Partys, 
en gaf het bekende en veelge-
lezen werk in het licht : Les 
derniers etc. (De halste oogen-
blikhen vdn NAPOLEON),, 2 dl.«, 
Partys, 1825, in de meesle 
levende- talen vertolkt. Wegens 
de, door hem bedoelde, uitgave 
der Anatomische tafels, een na» 
gelaten werk van den beroem-

• den MASCAGNI , geraakte hij met 
deerfgenamen des laalsten, in 
een vòor hem niet roemvol 
afgeloopen geschil. In 1830 
begaf hij zieh naar Warschau, 
bekwam hier het opzigt over, 
de hospitalen ; doch keerde 
weldra naar Partys en van daar 
naar Italie lerug. ;Hij overleed 
te St. Jago de Cuba, in 1838. 
Nog heeft men van hem een 
Prodromo della grande anato
mia, Florence, 1819, in fol. 

ANTONELLI (LEONARDO), kar-
dinaal, te Sinigaglia, den 6 
November 1730 geboren, was 
de neef van NICOLAAS ANTONELLI 
(zie dat Art. -Wbk-), en in 
deze laatste'tijden, een der be-
roemdste leden van het heilig 
collegie. Na te Rome verschil-
-lende posten te hebbeh bekleed, 
werd hij den 24 April 1775 tot 
kardinaal, benpemd ; daarna tot 
prefekt der Propaganda, en 
eindehjk in 1797 } tot deken 
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•van het heilig collegie Yerheven. 
Hij bezat het volle vertfouwen 
van Pros VII, en vergezelde 
dien Paus in 1804, naar Pa-
rijs. Toen de Flanschen in 
1808, in Borne doordrongen, 
werd hij uit die; städ wegge-
voerd, eerst naar Spolelo, en 
daarna naar Sinigaglia overge-
bragt, in welke laatste stad hij 
in 1811 overleed. Deze kar-. 
dinaal was geleerd, godvruch-
tig, vol ijver,en wegens zijne 
wijsheid en künde algemeen 
geacht. Men heeft van hem 
eenen Brief aan de forsche bis-
schoppcn, in eenen herderlijken 
brief van D.* CRÖV , aartsbis-
schop van;Dw№», medegedeeld 
en aangehaald in het Verslag 
der Engeische commissie over 
den toestand der Catholißen in 
de verschillende Uoningrijlien. 
Ook vindt men denzelven in 
den Franschen Godsdienstvriend 
N . ° 457, eh hij bewijst dat deze 
prelaat niet zoo onverdraagzaam 
was, als eenige nieuwerelevens-
beschrijvers zulks vooronder-
slellen, welke' hem enkel een 
arlikel schijnen te hebben loe> 
gewijd, om hem te-lästeren. 
Hij had, in 1785, pater PAC-
CIAUDI bij de akademio van op-
schriften vervangen. 

ANTRAIGUES (EMMANUEL LO« 
DEWIJK HENDRIK DE LAUNAV, 
graaf D') te Vivarais, in 1765 
geboren, en in 1789, afgevaar-
digde des adels Van het land-
voogdijschap van Villeneuve-de-
Berg, bij de algemeene staten, on-
derscheidde hij zieh door de vrij« 
heid zijner gevoelensj hij stemde 
voor de afschafflng der voorreg-

ten des adels, en verzette zieh 
tegen de maatregelen van den 
minister NECKER. Maar, door 
de révolutionnaire buitensporig-
heden afgeschrikt, week bij 
uit, begaf zieh naar Spatye, 
en van daar naar Koblents, bij 
de prinsen, i alwaar MONSIEUR 
hem tot zijnen minister in 
Italie benoemde. In 1803, 
beriep de keizer van Rusland 
hem, met den titel van legatie-
raad, naar Dresden, en. op het 
einde des zelfden jaars begaj 
hij zieh naar Engeland; hij 
werd den 22 Julij 1812, met 
zijne vrouw, in een dorp nabij 
Lenden, door eenen Engeischen 
bediende vermoord, welken de 
Britsche bladen voor eenen 
Italiaan deden doorgaan. Hij 
heeft verschillende geschriften 
in het licht gegeyen, die in 
den tijd veel bijval vonden ; de 
voornaamste zijn: 1.° Mémoire 
etc. (Verhandeling over de al
gemeene staten), 1788 j —2.° 
Quelle etc. (Wellie is de toestand 
der Nationale vergadering)1 
1790, 8.™$ — 3.o Sur etc. 
{Over het rregentschap van Lo-
DEWWK STANISLAUS XAVEMDS), 
1792, in 8.vo} — 4.0 Obser
vations etc. (Beschouivingen be-
trekkeliß het gèdrag der eersle 
bondgenooten), 1795, in 8.voj 
~ 5.o Mr es aan den Franschen 
adel over de uitwerhselen centx 
legenomwenteling. ANTRAIGUES 
heeft ook eenige dichtstukken 
in het licht gegeven.-

APEL (JOANNES), in het Laüj'n 
APELLUS , een regtsgeleerde en 
de tijdgenoot van LUTHER, 

• een de hoogleeraren van de 
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universiteit van Wittemberg, 
-welke aan de hervorming rae-
dewerkten. Zijn vader, burger 
van Neurenberg zijnde, werd 
hij in 1486 in, die stad geboren. 
Daar hij, ofschoon kanonik van 
het kapittel van Wurzburg, 
met eene non was in den echt 
gelreden, werd hij, op last des 
bisschops in hechtenis genomen, 
eh. kreeg zijne vrijheid eerst 
weder door de bescherming van 
een keizerlijk regiment, dat in 
Neurenberg garnizoen hield, en 
na afstand te hebben gedaan 
van al zijne bedieningen. Hij 
overleed te Neurenberg m 1536, 
met de titels van regtsgeleerde 
dier republiek, en raad van 
den keurvorst van Brandenburg. 
Men heeft van hem de verdedi-
ging van zijn huwelijk, aan 
den prins-bisschop van Wurz
burg gerigt, wiens raad hij 
was; l.o Defensio Jo. APELLI 
pro suo conjugio, cum prmf., Lu-
THERI ad Jo. CROJUM, Wütem
berg, 1523, in 4 .to; — 2.o 
Methodica dialectices ratio, ad 
jurisprudentiam accommodaia, 
Neurenberg, 1535, in 4.*° Dit 
is eene Ferhandeling over het 
Bomeinsche regt, of liever eene 
op de beoefening van het regt 
toegepaste Logica, ontdaan van 
die dolle zucht naar verblöemde 
nitdrukkingen, welke toenmaals 
de Scholen had aangestokeri. 
№c. REUSKER heeft dit geschrift 
in z'vjne Cynosura. doen her-
drukken;_ — 3.° Brachylogus 
juris civilis, sive corpus legum; 
eene beknopto regtsgeleerdheid, 
welke men langen tijd.voor een 
voortbrengsel der 6.* eeuw heeft 
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gehouden, en die men zelfs 
aan keizer JUSIIMANUS heeft 
toegeschreven. 

* APHERDIANUS (PETRUS), of 
eigenlijk PIETER VAN AFFERDEN , 
in de laatste helft der lß.<? eeuw * 
.te Wageningen geboren, was 
con-rector der Latijnsche Scholen 
te Amsterdam, en vervaardigde 
onder anderen eene Behnopte 
beschrijving van Amsterdam in 
116 Latijnsche verzen, die on
der zijne Epigrammata moralia 
in 1560 te Antwerpen gedrükt 
is, en welke WAGENAAR vóór 
zijne beschrijving van Amster
dam heeft geplaatst. 

APPIANI (ANDREA) , in 1754, 
te Boshio, in het Milanesche, 
geboren, is een der beroemdsle 
schilders van zijnen tijdgeweest; 
hij ohderscheidde zieh even zeer 
door zijn schitterend koloriet, 
als door de bevalligheid, de 
sierlijkheid en de naauwkeurig-
heid zijrier behahdeling. Tot 
lid van het Instituut van Italie, 
schilder des konings, ridder van 
het legioen van eer en van de 
ijzeren kroon benoemd, ver-
kreeg hij nog eene jaarwedde 
van 6000 franken. APPIANI ver
vaardigde de portreiten van NA
POLEON en van de voornaamste 
personen van zijn hof j maar 
hij maakte zieh vooral onster-
felijk, door de schilderingen op • 
natte kalk, waarmede hij het 
geweif yan het helmdak der 
kerk van den H. CELSUS te 
Milane versierde, en door zijne 
Versieringen van:het koninklijk 
paleis,derzelfdo stad, in welker 
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zalen de vergoding (apotkéose) 
van Jupiter-Napoleon schillert. 
Verscheiden zijner werken zijn 
niet voltooid. Zijne beste zijn : 
de Olympus; Renaud in de tui-
nen van Armide; de ontmoeling 
van Jakob en Rachel Het be-
sluit des keizers van Oostenriß, 
dat in 1814 de jaarwedde van 
APPIANI introk, verplaatste hem 
in eenen aan de eilende gren- ' 
zenden staat. flij was met 
een talrijk gezin belast, en een 
aanval van bewerte vermeer-
derde nog.het knellende van 
zijnen toestand, daar zulks hem 
in de onmogelijkheid verplaat
ste om zijnen arbeid voortte-
zetten. Deze beroemde schilder 
overleed in 1818. Zijne geza-
menlijke voortbrengselen zijn, 
in 1820 , door BISI in gravure 
gebragt en in het licht gegeven. 

ABAUJO DE AZEVEDO (ANTONIUS 
DE), graaf van Barca, een Por-
tugeesche diplomaat en Staats-
minister, in 1752, uit eene 
aanzienlijke familie der provin
cia Entra 'Boaro e Minilo ge
boren. Na door verschillende 
landen gereisd te hebben, trad 
hij de diplomatische loopbaan 
in, en werd eerst benoemd tot 
minister van Portugal bij de 
Bataafsche republiek. In 1707, 
naar Partys gezonden, sloot hij 
aldaar met het uitvoerend be-
wind een vredes-verdrag, dat, 
na den 18 fructidor door den 
raad der Vijf-hpnderden en dien 
der Ouden bekrachtigd werd. 
Toeh de prins-regent van Por
tugal , in het begin weigerde 
hetzelve te erkennen, liet 
het gebelgde Fransche bestnur 
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ARAUJO in- de gevangenis des 
Tempels opsluiten. Debekrach-
tiging kwam eindelijk opdägen; 
maar door hunne bezelting der 
.kasleelen van Lissabon, hadden 
de Engeischen, het sluiten van 
den vrede tusschen Portugal 
en Frankriß, onmogelijk ge-
maakt. Nadat ARAWO in vrij-
heid was gesteldv werd hij 
achtereenvolgend,, raet den tilel 
van gevolmagtigd minister, naar, 
Pruissen en Rusland gezonden. 
In 1803 tot minister van bu* 
tenlandsche zaken en van oorlog 
benoemd, volgde hij op het 
einde van 1807 den prins-regent 
naar Brazilie. Maar hij verviel 
te Rio-Janeiro in ongenade, 
pit hoofde van de verontwaar-
digirig, welke hij den Portuge-
zen inboezemde, wegens het 
door hem gehouden gedrag bij 
den inval der Frahschen in 
Portugal JOANNES VI schonk 
hem later zijn vertrouwen we
der, en benoemde hem tot. mi
nister van marine en tot graaf 
van Baroa. D E ARAUJO is in 
1817, te Rio-Janeiro overleden. 
Indien hij geenen schitterenden 
roem als staatsman heeft nage-
laten', was hij ten minste een 
bekwaam man. Hij verleende 
eene jaarwedde aan den beroem-
den dichter FRANCISCO MANOÜI., 
wiens voornaamste bdschermer 
hij was. Hij was staatsraad, 
groot kruis der Christus-orde, 
van die van Toren en Degen, 
van Isabelld de Catholyjke en 
van het legioen van eer. 

• ARENDT , ARRENDT of ARENDS 
' (M/VRTINUS FREDERIK), in 1769, 

, te Altona geboren, doorkruiste 
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achtereenyolgend Noorwgen, 
Zweden, Denemarken, HaliS, 
Frankrijh,' Spanje, Zivitserldnd, 
.Hongärije, steeds te. voet en 
siecht gekleed, terwijl hij, de 
guurheden der jaargetijden 
trotseerde, op de soberste wijze 
leefde, onophoudelijk de runi
sche gedeukteekenen beöefende, 
en de alphabets der 9.°, 10.° en 
l l .o eeuwen, naspoorde. Zijne 
originaliteit en het zonderlinge 
van zijn uiterlijke, wikkelden 
hem in eenige onaangename ont-
moetingen. Men zegt dat hij in 
zijne wilde inborst, eens met 
vuistslagen tegen eenen Duit-
schen oudheidkimdige vocht, en 
bij dien strijd een oog verloor. 
Tijdens zijne laatste reis in 
Italie, deden zijn wanordelijk 
uiterlijk en de hevigheid zijner 
gesprekken, hem als een,' Car-
.lonaro beschouwen [volgens an
deren zou de overeenkomst van 
zijnen naam met dien van den 
beruchten E . M. ARNDT daartoe 
aanleiding hebben gegeven], en 
hem in de Napolitaansche ge-
vangenissen opsluiten. In vrij-
heid gesteld, keerde hij naar 
Duitschland terug, toen de dood 
hem in 1824, in de nabijheid 
van Venetie overviel. Zijne pa
pieren en verzamelingen zijn 
door de zorg van den zaak-
gelastigde van Denemarlten naar 
zijn vaderland gezonden j eenige 
dör eerste zijn door, den druk 
publiek gemaakt. 

* ARETIN (CHRISTOPH, vrijheer 
' VON), den 2 December 1772, te 
München geboren, behoorde tot 
een Beijerseh adellijk geslacht, 
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dat zieh reeds van het begin der 
achttiende. eeuw, zoowol.in de 
letterkunde als in de dienst van 
den Staat roemvol onderscheiden • 
heeft, CHRISTOPH, die reeds van 
zijne vroegste jeugd, met eenen 
levendigen geest den gelukkig-
sten aanleg verbond, studeerde 
te Heidelberg en Güttingen, 
waar hij de opmerkzaamheid der 
beroemde publicisten PÜTTER en 
ZENTNER tot zieh trok, Nadat 
hij reeds yerschillende rangen 
in de staats-dienst was doorge-
loopen, beriep hem het vertrou-
wen van zijnen vorst tot het 
oppertoezigt.oyer de, ten gevolge 
der secularisatie, buitengeraeen 
beroemd geworden, b.of- en 
stäats-bibliotheek ,• eene" betrek-
king, welke aan zijne neiging, 
tot geleerde navorschingen het 
uitgebreidste veld opende. Hij 
was tevens vice-president der 
akademie van wetenschappen, 
aan welker werkzaamheden hij 
grootelöks aandeel nam. Toen 
echter graaf MONTGELAS deze 
inrigting op nieuw organiseerde, 
en te dien einde een aantal 
protestantsche geleerden uit 
het Noordelijke Duitschland be
riep, die, zoo als zulks in der-
gelijke omstandigheden meeslal 
het geval.is, met beleedigenden 
overmoed, op de vroegere po-
gingen der bijzoridere letterkun: 
digen nederzagen, zag zieh 
vrijheer VON ARETIN,; door de 
voortdurende vernederingen, die 
hij, van den kant der hem,op-
gedrongene overheden, te ver-
duren had, in 1811 genopdzaakt 
van de hem zoo veel belovenä*e 
betrekking afstand te doen. • Hij 
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gebeurlenis beschouwd; onder 
zijne overige Schriften, onder-
scheidt men: 1.° Ferhandeling 
over de oudste gedenkstukhen 
der BoekdruhJmnst inBeijeren, 
Landshut, 1803, in 8 .voj — 
2.° Geschiedenis der Joden in 
Beyerm, München, 1803 in 
8 . v o ; _ 3.0 Nasporingen over. 
de Uefde-hoven in de middel-
eeuwen, in 8.y°; — 4.° Behnoptt 
theorie der herinneringsltunst 
(mnemonica), Neurenberg, 1807, 
in 8 . w . j — 6.0 Verhandeling 
over de onmiddellijke gevolgcn 
vari de uitvinding der Boehdruk' 
hunst, München, 1808, in,8 ;

v 0 

enz. Nog heeft hij over de in-
voering eener algemeene taal 
nasporingen gemaakt, welke hij 
in eene verhandeling heeft op-
geteekend. Tot zijnen roem moet 
nog vermeld worden, dat hij het 
was, die het eerst den beroenv 
den uitvinder der steendruk-
kunst, ALOYSIUS SENNFELDER > 
met aanmerkelijke geldelijke 
opofferingen, in Staat Steide, 
om deze uitvinding, die sedert 
dien tijd. zulk eenen gewigtigen 
invloed, op alle takken der beei
dende kunstenheeft uitgeoefend, 
in een' uitgebreider omvang in 
uitoefening te brengen. 

AREZZO (THOMAS), kardinaal, 
den 17 September 1756, te 
Orbitello in Toshanen geboren, 
kwam in 1777 in dekerkelijke 
akademie, enlegde zieh aldaar 
toe op de beoefening van het ker-
kelijke ep burgerlijke regt. Pius 
VI schreef hem in de prelatuur in, 
en benoemde hem achtereenvol-
gend tot vice-legaat van Bologna,, 
landvoogd- van Fermo, Pcrosa 

ging tot de regtsgeleerdheid 
over, en net strekt zeker ten 
bevfijs van de groote buigzaam-
heid van zijnen geest, dat hy 
ook op dit, hem vroeger geheel 
vreemdegebied, in korten tijd, 
zoo gemeenzaam bekend werd> , 
dat hij eenige jaren later tot 
vice-president, en in 1821 tot 
werkelijken president van het 
hof van appel kon bevorderd 
•worden. Behalve-zijne ambts* 
bezigheden waren hem ook veel 
omvaltende werken, in het vak 
der welgeving opgedragen. In 
de jaren 1819 en 1822 , werd 
hij door de Steden van den 
Opper-Donau-kreits. tot lid van 
de 2.e kamer der volks-yerte-
genwoordiging verkozen. Doch' 
reeds in 1824 bez week hij aan do 
gevolgen eener onderlijfs-kwaal, 
welke hij zieh door zijne over-
spannen werkzaamheid had op 
den hals gehaald. De groote 
menigte, zoowel als de verschei-
denheid der door hem nagela-
tene geschritten, zijn een spre-
kend bewijs van de uilgebreid* 
heid zijner kundigheden, en 
den rijkdom van zijnen geest. 
Geene rigting van werkzaamheid 
des geestes bleef hem vreemd. 
Op de meest beslissende wijze, 
-worden zijhe V e r d i e n s t e n in het 
vak der geschiedenis erkendj 
maar ook in de geschiedenis der 

.letterkunde en in de regtsge
leerdheid, zoo wel als in het 
gebied der staatkunde, heeft hij 
veel degelijks geleverd.'Het vlug-
schrift Sachsen und Preussen, 
dat hij gedurende het Weener-
congres ter'verdediging derreg-

. ten van het regerende Saksische 
huis zamenstelde, werd als eene 
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en Macepata, PIUS VII zond 
hem met eene bijzondere zen-
ding naar Rusland. AREZZO werd 
bp die gelegenheid tot aarts-
bisschop van Seleucia gewijd. 
Te St. Petersburg verdedigde hij 
met ijver de belangen der Ca-
tholijke godsdienst, begaf zieh 
vervolgens naar Dresden, en 
werd, eensklaps door NAPOLEON 
naar Berlijn ontboden, De pre-
laat kon niet weigeren zieh der-
waarts te begeven, en had met 
den'keizer een lang onderhoud, 
waarvan hij zieh • steeds met 
genoegen de bijzonderheden 
herinnerde. In Rome terugge-
keerd, werd hij in 1808, bij 
de bezetting dier stad door de 
Franschen, tot pro-gouverneur 
derzelve benoemd: deze post was, 
in de omstandigheden, waarin 
men zieh bevond, neteligenge-

•vaarlijk. AREZZO , aan den hei
ligen Stoel verknocht, weifelde 
echter niet om denzelven te 
aanvaarden, en bekleedde den
zelven met alien mogelijken ijver. 
Weinige maanden daarna ver
bände men hem met verscheiden 
anderen, en vervoerde hem ach-
tereenvolgend naar verschillende 
Steden: eindelijk sloot men hem 
in de citadel van Bastiaov. In 
de maand October 1813, gelukte 
het hem te ontsnappen, hij trok 
als matroos vermomd door Cor-
sika; en, na vele hinderpalen te 
boven te zijn gekomen, kwam 
hij aan de zee-engte van Bom-
faeius, alwaar"hij zieh naar 
Cagliari inscheepte, Hij heeft 
het verslag zijiier reis geschre-
ven. VICTOR AMEDEUS, die toen-
maals in Sardinia was, ontving 

• A R G . 73 

hera met onderseheiding, en 
bewees hem vele achting: deze 
vorst wilde hem tot het toen-
maals openstaande bisdom van 
Novara benoemenj doch AREZZO 
wees hetzelve van de hand, 
even gelijk hij zulks het aarts-
bisdom Palermo gedaan had. Na 
dat de omstandigheden hem 
hadden vergund, pp het vaste-
land terugtekomen, vernam hij 
te Genua de bevrijding des Pau-
ses, en haastte hij zieh om zieh 
tot hem te begeven. Hij vo.lgdo 
Pius in 1815, en werdomtrent 
denzelfden tijd, met eene zen-
ding naar Florence gezonden, 
waarin hij volkomen slaagde. 
Pios VII benoemde hem den 
8 Maart tot kardirlaal en legaat 
van Ferrara. AREZZO besluurde 
deze legatiegedurendel4jaren, 
tot in 1830, als wanneer hij 
tot, vice-kanselier der JJ. Kerk 
werd benoemd. Hij herstelde 
de Jesuitente Ferrara, en toonde 
zieh zeer ijverig voor het heil 
der godsdienst. In 1820 werd 
zijn titel van St. Petrus ad vin-
cula, vervangen door het bis
dom Sabina. Een ligte aanval 
van beroerte, welke hem in 1824 
trof, liet sporen na, welke hij 
steeds gevoelde. Hij overleed 
den 3 Februarij 1833: bij zijn 
testament verdeelde ' hij zijne 
•nalatenschap, tusschen de Pro
paganda, de'bedienden van zijn 
huis, en de armen vah zijn 
bisdom. Joe Diario van den 0 
Maart 1833'leverde eene breed-
voerige levensschets van dezen 
kerk vorst. -

* ARGÜELLES (AUGUSTINUS) , in 
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1775 te liibadesella in Ästurie 
geboren, sludeerde te Oviedo, 
alwaar hij zieh voordeclig on-
derscheiddej werd vervolgensin 
het bureau der Interpretación 
de lenguas aangesteld, en tot di
plomatische zendingen gebruikt. 
Als afgevaardigde bij de cortes 
1812—1814, werkte hij in de 
cömmissie, die met hetontwer-
pen der nieuwe grondwet belast 
was, en leverde het "daarover 
afgelegde verslag. De liberalen 
prezen hem als eenen tweeden 
CICERO, en schaaroden zieh niet 
hem het predicaat de Goddelijke 
(el divino) te geven. FERDINAND 
VII, die in hem eenen der hoofd-
vijanden der oude orde en der 
wet erkende, veroordeelde hem 
in 1814, tot tienjarige tUcht-
huisstraf, in het presidio te 
Ceuta. Met ARGUELLES werden 
er nog 14 anderen met hem 
gelijkdenkenden verbannen, en 
men laakt niet ten onregte de 
wreede en onmenschelijke be-
handeling, die hun hier werd 
aangedaan. Later werden.zij op 
het ongezonde Balearische eiland 
Maforka overgebragt. Na de om-
wenteling van 1820; bekwam 
ARGUELLES de portefeuille van 
het ministerie van binnenland-
sche zaken, hetwelk hij echter 
zonder bepaald plan slechts één 
jaar beheerde. Na den val, der 
omwenteling, begaf hij zieh naar 
Engcland, en keerde eerst, in 
1833, op verlangen der koningin-
regentes, naar Spanje terug. Als 
president en vice-president van 
de kamer der procuradores, gaf 
hij de doorslaandste blijken van 
zijn liberalismus, en verklaardo 
zieh in 1841, als zoodanig be< 

paald tagen alle concordaten met 
Rome. ARGUELLES was een tijd 
lang voogd der koningin ISA
BELLA I I , tot dat in 1843, de 
hertog VAN BAYLEN zijne plaats 
ännam. Hij overleed in April 
1844. 

ARE (ILDEPHONSUS), een Zwit-
sersche geschiedschrijver, ia 
1756 geboren, en den 16 Octo
ber 1834 te Sí. Gall overleden, 
heeft zieh voornamelijk onder-
scheiden door zijhe uitmuntende 
Geschiedenis van St. Gall, en 
door de uitstekende diensten, 
welke hij aan de door hem be
heerde bibliotheek heeft bewezen-
Het is voornamelijk aan hem, 
dat men de ontdekking, her-
Stelling en regeling der kost
bare handschriften te danken 
heeft, welke als overblijfselen 
van het eerste gedeelfe der 
middeleeuwen nog aldaar be-
waard werden. 

* ARMPELT (GUSTAAF MQRÍW, 
baron, later graafvoN), in 1757 
in Zweien geboren, maakte, 
door voorregten des. ligehaams 
en des geestes begunsligd, een 
snelle en eervolle carriére, en 
verwierf door zpen ijver, waar; 
mede hij de arislocratische partij 
tegenwerkte, de gunst van ko-
ning GUSTAAF I I I . Van 1788 
tot 1790 diende hij met onder-
scheiding legen Rusland, en 
sloot als luitenant-generaal, op 
den 14 Aug. 1790 den vrede 
te Werelä. Door den koning 
van Zweden op zijn sterf bed tot 
opperstadhpuder van Stohholm, 
en tot lid van den regentschaps-
raad, gedurende de minderjarig-
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held van GUSTAAF IV benoemd, 
werd hij, daar hij den hertog 
van Sudemanland tot tegen-
stander had, weldra van zijnen 
aanzienlijken post ontslagen. 
Laatstgenoemde verwierp het 
codicil, waarbij ARMFELT tot lid 
van den regen tschapsraad be
noemd werd, vermits hetzelve 
slechts met de eerste letters van 
den naam des konings (dien de 
dood overviel) onderteekendwas. 
De haat van den hertog van 
Sudemanland tegen ARMFELT 
was het gevolg eener liefde-gea 
schiedenis (met de hof-freule van 
RUDENSKÖLD). Men zond nu ARM-
FELT als gezarit naar Napels. 
Doch nadeelige geruchten, hem • 
eh 'defreule betreffende, volgden 
hem derwaarts. RUDENSKÖLD 
werd in een werkhuis geplaatst, 
ARMFELT zelfs in Italia doorge-
huurde moordenaars vervolgd, 
en eindelijk door de Zweedsche 
regering teruggeroepen. De vlugt' 
onttrok hem aan de gevangen-
schap; hij begaf zieh naar Pe
tersburg, werd echter \anZwe-
den in den rijksban verklaard, 
en van zijne waardigheden, eer-
ambten en goederen beroofd. 
Maar ook in Petersburg zag 
ARMFELT zieh vervolgd, en werd 
naar Kaluga.verbannen. In 1799 
herstelde hem GÜSTAAF IV in 
zijne goederen en waardigheden 
(aan zijn verbanningsoord ont-
komen, had hij zieh eenen tijd 
lang in Duitschland opgehou-
den), en zond hem als gezant naar 
Weenen. In 1807, Voerde ARM-
FELT , als generaal der infanterie, 
het bevel over het Zweedsche 
leger in Pommer en, en in 1808 
legen Noortvegen. Kort daa'rop 
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werd hij tot president van het 
krijgs-collegie en tot Rijksheer 
benoemd. Doch reeds in 1810 
nam hij zijn ontslag, leéfde bui-
ten alle betrekking,, en' begaf 
zieh, daar eene verbindt'enis met 
de gravin PIPER , hem op nieuw 
in policie-vervolgingen wikkelde, 

1 naar Rusland, waar hij met de 
meeste onderscheiding werd pnt-
vangen, tot kanselier der univer-
siteit van Abo en tot lid van den 
Russischen senaat benoemd, in 
den gravenstand verheven werd, 
en den 19 Augustus 1814 , te 
Zarskoje-Solo, algemeen geacht, 
overleed. 

ARNAULT (ANTONIUS VINCEN-
TIUS), te Parijs, den 22 Janu
ary 1766 geboren, maakte zijne 
Studien in hetcollegie van Juilly. 
In 1785, verkreeg hij door de 
welwillendheid van Madame 
(echtgenpote van Monsieur, later 
LODEWWK XVIII), een brevet 
van secretaris van haar kabinet, 
hetwelk blootelijk een eertitel 
was. In 1789 , kocht hij eenen 
post in het huis van Monsieur, 
dien hij kort daarna weder ver-
loor , als wanneer hij zieh geheel 
aan zijne neiging voor de letteren 
overgaf. In 1791 leverde hij aan 
het Fransch-tooneel, zijn treur-
spel MARIUS ä Mintume, waar-
aan de grootste bijval te beurt 
viel. Dit stuk, dat de loop-
baan des roems voor den schrij-
ver ,ppende, deed de grootste 
verwachting van hem opvatten. 
Zijn treurspel LUCRECE, dat hij 
in 1792 ten tooneele deed voe-
ren, vond evenzeer een gunstig 
onthaal. In 1794, leverde hij 
achtereenvolgend: HORATIUS Co-

file:///anZwe-
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CLES, 2ängspel in een bedryfj 
PauosiNEef MELIDORE, Iier-drama 
in drie bedrijven, en QÜINTUS 
CINCINNATÜS, treurspel in drie 
bedrijven. Dat van OSCAR , in 
1796 nitgevoerd, werd ookzeer 
toegejuicht. In 1797 , .liet hij 
len tooneele voeren les Veni-
tiens, treurspel in vijf bedrijven. 
In 1798, ging hij, zondereeni-
gen bijzonderen titel, rnet den 
generaal BONAPARTE scheep. Ter 
verpleging van eenen zielten 
vriend te Malta opgehouden, 
-keerde hij naar Frankrijk terug 
op een fregk, dat de Engeischen 
buit maäkten. In 1800 werd 
hij bij het ministerie van bin-
nenlandsche zaken benoemd, 
-tot chef der afdeeling van het 
openbaar onderwijs, welken post 
hij tot aan de organisatie van 
de universiteit heeft behouden. 
In 1803, gaf hij in het licht 
don PEDRO of de Koning en de 
Landbouwer. Dit treurspel, vol 
stoute. denkbeeiden, doch meer 
wijsgeerig dan tragisch, mis-
lukte.' Hij vergezelde LUCIEN 
BONAPARTE op diens gezantschap 
naar Spanje. De akadernie van 
Madrid haastte zich,hemonder 
hare leden optenemem Zijne 
opnemingsrede, over den Staat 
der wetenschappen. en kunsten 
in Frankrijk, werd zeer toege
juicht. In 1808, werd hij tot 
honorair-raad, en algemeen se-
cretaris der universiteitbenoemd. 
In 1814, verloor hij zijne pos-
ten. Toen BONAPARTE Van het 
eiland Elba terugkwam, ver-
klaarde zieh ARNAULT ten sterkste 
te zijne gunste. Den 27 Mei 
1815, werd hij prövisioneel met' 
de directie der universiteit be-

last, en door de stad Farijs 
tot afgevaardigde bij de karner 
der vertegenwoordigers benoemd. 
Na de nederlaag van Waterloo, . 
was hij lid van de deputatie, die 
naar het leger werd gezonden. 
In de koninklijke ordonnantie 
van den 24 Julij 1815 begrepen, 
ttam hij de wijk naar Brüssel; 
het is aldaar dat hij den bijval 
vernam, aan zijnen GERMANICÜS 
geschonken, welk treurspel ech
ter , na de eerste voorstelling ver-
bodenwerd. Door de ordonnantie 
„van den 21 Maart 1816, zag AR-
NADLT zijnen naam van de lijst 
van het instituut geschrapt. Ein-
delijk bekwam hij in November 
1819 zijne terugroeping, en zette 
hij in zijn vaderland de werk-
.zaamheden voort, welke noch de 
ballingschap, noch zijne betrek-
kingen hadden afgebroken. Se-, 
dert dat tijdstip werd hem "door 
het gouvernement eenpensioen 
toegekend. NAPOLEON legateerde 
hem bij zijn testament 100,000 
franken. In 1829, tot lid derMan
sche akadernie benoemd, werd 
hij in 1833 tot" blijvend'secreta-
ris derzelve verkozen, en over-
leed te Parijs, in 1834. ARNAULT 
heeft eene verzameling vah al
gemeen geachte Fabeis in het 
licht gegev'en. Hij heeft noch 
PH/EDRUS, noch LAFONTAINE, noch 
FLORIAN tot voorbeeld genomen. 
Zijne genre behoort hem alleen 
toe. Onder zijne overige werken 
.willen wij nog melden: 1.° De 
Vadministration etc. (Over.het 
beheer der openbare gestickten 
van onderwijs, en over de re-
organisatie denelve), Farijs, 
1804, in 8 > $ . « _ . 2,0 Tie etc. 
(Staat- en krijgskmdig leven 
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van NAPOLEON), met gelit. platen, 
Partys, 1822, en volg. jaren, 
3 dl.n in fol. Zijne Volledige 
werken zijn te 's Gravenhag&eü 
te Partys in het licht gegeven, 
1818—1819, 4 dl.» in 8 > ¥ 

"nieuwe uitg. Partys, 1824, 8-
dl." i n 8.vo Hij heeft daaren-
hoven aan verscheiden tijdschrif-
ten medegewerkt, en zelf'de 
Gedenkschriften Van zijn leven 
in het licht gegeven, waaryan 
er. 4 dl."' in 8.vo versehenen 
zyn. 

* ARNE (THOMAS AUGUSTINUS), 
een der grootste Engelsche com-
ponisten, in 1710 te Londen, 
geboren, en aldaar in 1778 
overleden. Onder zijne opera's 
onderscheiden • zieh: Rosamond; 
— Tom Thumb, or the opera 
of operas; — Gomns; hij was 
daarenboven de vervaardiger.van 
het beroemdeEngelsche Volks
lied Rule Britannia. Sedert 
1744 was AKNE als componist 
bij het tooneel van Drurylane, 
te Londen aangesteld. Hij com-
poneerde verschillende gezangen 
voor SHAKESPEARE'S tooneelspe-
len j verscheiden zangstukken 
voor de concerten in de Vauxhal, 
en in den. Italiaanschen stijl de 
opera van METESTASIO , Arta-
serse, genaamdj daarenboven 
nog Oratorien en de opera Eliza 
en werd door de universiteit tot, 
doctor in de wijsbegeerte bevor-
derd. Gevoel, teedere aandoe-
ning en zuiver gezang onder
scheiden zijne zamenstellingen.. 
Zijne gade, CECILIA YOUNG , was 
eene der eersle zangeressen, in 
de opera's van HSNBEL. Zijn 
zoon MICHASL maakte zieh even-
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zeer als componist bekend. De 
beroemde zangeres CIBBER. was 
zijne zuster. * 

* ARNIM (LoDtewin?, ACHIM VON), 
den 26 January 1781, te Ber-
lijn geboren, beoefende in het 
begin de natuurkundige weten-
schappen, zoo als zulks zijne 
Theorie der elektrischen Erscliei-
nungen, Balle, 1799 getuigt. 
Hierop sloot hij zieh voorname-
lijk aan de zöogenaamde roman
tische school aan, welke hoofd-
zakelijk door de beide SCHLE-
GEL'S en TIEK geleid werd, zon-
der daarom de eigendommelijke 
rigling van zijnen geest opteoffe-
ren, in zoo verre dezelve niet 
met genoemde roman-schrijvers 
stropkte, zoo als zulks duidelijk-
blijkt" uit zijnen roman Aria's 
Offenbarungen. Op zijne. reizen 
sloeg VON ARNIM met bijzondero 
opletlendheid het volksleven 
gade, eh gaf later ook met CLE
MENS BRENTANO (zie dat Art.), 
eene verzameling der lang mis-
kende „volksliederen in het licht, 
onder den titel van Des Knaben 
Wunderhorn, 3 dl. n, Heidelberg-
1806—1808, 2fi uitgave 1819. 
Van 1809—1813 versehenen 
van hem verschillende geschrit
ten in het licht, ofschoon hij 
gedurende dezen tijd door de 
krijgs-gebeurtenissen, als grond-
bezitter aan veleriei onaange-
naamheden en jerdrukkingen 
was blootgesteld, en ook niet 
zelden zijnen geest nedergedrukt 
gevoelde. Deze schritten zijn: 
1.° Wintergarten, eine Samm'> 
lung von Novellen, Berltyn, 1809; 
— 2.° Armuth, Reichlhum, 
Schuld und Busse 4er Gräfin 
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geboorteplaats ontvangen had. 
In 1800 tot hoogleeraar van het 
burgerlijke regt te Koblentz be: 

noemd, wilde hij , alvorens in 
bediening te treaen, Italic be-
zoeken, alwaar hij eene bijzon-
dere Studie van de geschiedenis 
der vorderingen van de regtsge-
leerdheid maakte.' In 1811 werd 
hij tot den leerstoel van het 
.Romeinsche regt te Straatsburg 
beroepen, en legdeih zijne les-

• sen eene uitgebreide geleerdheid 
aan den dag. Een sterk lig-
ehaamsgestel en eene matige le-
venswijze scheuen hem eenen 
hoogen ouderdom te; beloven, 
toen hij den 18 Februarij 1829 
door eenen hevigen aanval van 
beroerte uit hetleven werd weg-
genomen. Ken heeft hem te 
danken: 1.« Elementa juris ci
vilis- Juslinianei, cum Codice 
Napoleoneo et reliquis legum co-
dieibus collata, Straatsburg, 
1812, in 8.™ Dit vpornamelijk 
voor de studerenden bestemd 
werk,- is een zeer nuttig band-
boek; — 2.° Letterhundige aan> 
teekeningen, over de Elsasser' 
dichten, Parijs, 18O0,in8.T O; 
•— 3.° Pfingstmontag, .blijspel 
in 5 bedrijven en in verzen, in 
den Elzasser tongval. 

, ARNTZENIUS (JOANNES), zoon 
van HENDRIK ARNTZENIUS, die 
achtereenvolgend rector der La-
tijnsche Scholen- van Wesel, 
Jrnhem en Utrecht was, ver: 
eenigde de beoefening derregts-
geleerdheid met die der.letteren. 
Hij volgde de lessen van be-
roemde hoogleeraren aan de aka-
demien van Utrecht en Legden, 
en naauweüjks waren zijne leer-

Dolores, 2 dl.», Berlijn, 1810; 
— 3.° Halle und Jerusalem, 
Studentenspiel und Pilgeraben
teuer , Heidelberg, 1811, een 
geschrift dat zieh door zijne 
luimigheid onderscheidt. Na de 
bevrijding zijns vaderlarids van 
ide vreemde overheersching, 
schont ARNIM aan Duitschland 
nog nieuwe, voortbrengselen, 
waaronder zieh de roman Die 
Kronenwächter, oder Bertholds 
erstes und zweites Leben, Ber
lin , 1817, door oorspronkelijke 
schilderingen onderscheidt, zoo 
als dan in het algemeen aan al 
zijne schriften' meer of minder 
rijkdom der verbeeldingskracht, 
oorspronkelijke luimigheid, en 
levendige wijze van voordragt, 
eigendommelijk is. Toch laakt 
men in hem, zoo als in de 
meeste romansehrijvers, het ver-
waarloozen van den vorm,(en 
eene overhelling tot het zonder-
bare, avontuurlijke en hersen-
schimmige, dat niet zelden in 
het onnatuurlijke ontaardt Zij-
nen laatsten levenstijd bragt VON 
ARNIM grootendeels te Berlin, 
of op zijn landgoed Wiepersdorf 

• bij Dahme doör, alwaar hij den 
21 Januarij 1831 aan eene be
werte overleed. Zijne gezamen-
lijke werken zijn door W. GRIMM 
in het.licht gegeven, -12 dl.», 
Berlijn, 1839—1842. • 

ARNOLD (GEORGE DANIÖL), te 
Straatsburg, den 18 Februarij 
1780 geboren, en als deken 
der regtsgeieerde" faculteit dier' 
stad overleden, ging aan de 
voornaaniste hoogescholen van 
Duitschland de opvoeding onl-
wikkelen, welke hij in zijne 
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gangeh ten einde of de regering 
van Nymegen, door zijnen roem 
uitgölokt, boód hem het recto-
raat van de La lijnsche school 
harer stad aan. Alvorens die 
betrekking te aanvaarden , Het 
zieh ARNTZENIUS te Utrecht tot 
het doctoraat in de'regten be-
vorden, en verdedigde bij die 
gelegenh'eid in Julij 1726, eene 
thesis: De mptiis inter fratrem 
et sororum, het zelfde jaar te 
Nijmegen, alwaar hij zijnen 
post intusschen aanvaard had, 
gedrukt. Be hoogeschool -van 
Franeher, benoemde hem in 
1742 tot hoogleeraar in de ge-
schiedenis en wélsprekendheid. 
Deze achtenswaardige letter-, 
kundige heeft verscheiden wer
ken nagelaten 11.° Dissertationen ' 
de colore et tinctura comarum 
et de civitate Romana apostoli 
PAULI Utrecht, 1725, in 8.™ ; 
— 2.° Oratio de délectu scrip-
torum qui juventuti in scholis 
prcelegendi sunt, Nijmegen, 
1726, in 4.to; — 3.o Oratio 
de causis corrupt® eloquenti®, 
Nijmegen, 1728, in 4.*o; — 
4.o uitgaven van Sext. Aurelius 
Victor, Hist. Horn, Amsterdam, 
1733, in 4.to, van Plinii Pa-
negyr., Amsterdam, 1738, in 
4.to j van hat. Pacati Drepanii 
Panegyr., Amsterdam, 1753, in 
4.to ztjne Latijnsche gedichten 
en drie verhandelingen, zijn na 
zijnen dood, door zijnen zoon 
in het licht gegeven, Leeuwar-
den, 1762, in 8 J O ARNTZENIUS 
overleed in 1759, en was in 
1702 te W W geboren.. 

ARNTZENIUS (OTTO) , broeder 
van den voorgaande, in 1703 

I te Arhhem geboren; onderweos 
de schoone teueren te Utrecht, 
te Gouda, te Delft, eneindelijk 
te Amsterdam. Zijn eerstewerk 
is eene verhandeling De milliario 
aureo, Utrecht, 1728, in 4.*° 
In 1735, gaf Inj te Utrecht eene 
goede uitgave Variorum* der 
Disticha van CATO in hellicht. 
Nog kent.men van hem eenige 
akademische redevoeringen: Pro 
latinaeruditorumlingua, Gouda, 
1737, in 4.to..; — De greeca 
Mini sermonis origine etc., Delft, 
1741, in 4> j — De Mercurio 
etc., Amsterdam, 1746, in 4.*»' 
Hij overleed in 1763. J . H. ARNT
ZENIUS, Zijn neef, bezat in hand-
schrift zijne. aanmerkingen en 
verbeteringen op den Pseudo-
Hegesippus. — Zijn zoon PETRUS 
NICOLAAS , in 1799 te. Amster-
dam overleden, heeft zieh als 
jurist:en dichter bekend gemaakt. 
Zijne op prijs gestelde biographie 
van den beroemden JOANNES J O -
VIUS PONTANUS heeft zijn even-
zeer als dichter, bekende zoon, 
in het Magazijn van wetenschap, 
hunst en smaak, l . e deel, doen 
plaatsen-

ARNTZENIUS (JOANNES HENDRIK), 
, zoon van JOANNES, te Nijmegen, 
in 1734 geboren. Even gelijk 
zijn vader en zijn oom, volgde 
Inj met eere de loopbaan van 
het openbare onderwijs. Na het 
rectoraat in de Latijnsche sGho-
len te Leeuwarden en Zutphen 
te hebben bekleed, verkreeg hij 
in 1774, eenen leerstöel in de 
regtsgeleerdheid, aan de hooge 
school van Groningen, vanwaar 
hij in dezelfde betrekking in 
1788 naar Utrecht werd beroe-
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pen. Van zijne talrijke werken, j 
willen wij slechts noemen i 1.° 
Zijne verhandeling Dejn jus vo
tando, 1755, in 4.t°j herdrukt 
achter zijne Miscellanea; —2fi 
Lapidum eruditorum, Leeuwar-
den, 1760, in ,4.toj eéne ver
handeling over het belangrijke 
•der öpschriften en geleerde stee-
nen; — 3.° eene uitgavó der 

"Gedichten van Sedulius met de 
•Variorum, Leeuwarden, 1761, 
in 8.v°;—4.o de Natalibus et in-
crementis gymnasii Leovardien-
sis, Leeuwarden, 1762 in 4 . t 0 } 
— 5.° Miscellanea, Utrecht^ 
1765, in 8 . ™ enz. Deze schrij-
ver is den 7 April 1797, met 
den roem van eenen werkzaraen 
eh geleerden letterkundige te 
Utrecht ten grave gedaald. 

ARTATJD {Ems. FRANCISCUS) , 
te Avignon,'. den 8 April 1767 
geboren, werd, na zijne S tudien 
volbragf te hebben, "door zijne 
ouders bij een' fabrijkant van 
Lyon geplaatst. Kort daarna liet 
hij den handel varen, om zij-
nen smaak voor de kunsten 
optevolgen, en' vertrok naar 
Italie. Na Pompeja en Hercu-
lanum bezocht te hebben, kwam 
hij te Lyon terug, alwaar hij 
tot directeur van het museum, 

. en van de school der schoone 
kunsten werd benoemd. Van 
dien oogenblik af,legde hij zieh 
met ijver op zijne gelief koosde 
Studien toe, en bekwamweldra 
eene diepe geleerdheid in de 
oudheid- en penningkunde. In 
1823, gaf.Inj., over de oud-
heden van het jR/wwe-dep.t, 
verschìllènde verhandelingen in 
het licht, die hem. den 1,«« 

door het instituut uitgeloöfden 
prtjs der nationale oudheden 
verwierven. Na deze vleijende. 
belooning, ontving hij de de-
coratie van den H. MichAet, . 
en later werd hij tot ridder van ? 
het legioen van eer verheven. 
In 1835, werd hij tot Corres-
ponderend lid der akademie van 
öpschriften verkozen, en ging 
kort .daarna in stilte te Salon 
leven, alwaar hij den 27Maart 
1838 overleden is. Aan het : 
museum van Lyon vermaakte 
hij eene schoone verzameling 
van gedenkpehningen, en aan J 
de akademie, waarvan hij lid 
was, zijne bibliotheek en een 
onuitgegeven 'werk, getiteld: | 
Lyon soüterrain. Dit werk be-
vat de waarnemingen, door hem 
sedert 20 jaren gemaakt, in de 
opdelvingen der nieuwe geboti-
wen dier stad. ARTAUD heeft 
verscheiden" andere werken na« 
gelaten: 1.° Description etc. (Be-
schrijving van. een ingelegd werk 
— Mosaik — van Lyon), de ren; 

baan-spelen voorstellende, Zj/o», 
1806, gr. in fol. met eene gekl. 
plaat herdrukt in 1817, in 
8.V0; ~ 2.° Discours etc. (Ver
handelingen over een ontwerp 
van nasporingen van oude ge-
denkteekenen in de siad Lyon), 
ib. 1808, in 8.vo} — 3.o Ca
binet etc. (Kabinet der oudheden 
van het museum van Lyon), 
Lyon, 1816, in 8.W} — 4.° 
Inscriptions etc. (Öpschriften van 
het museum van Lyon), ibid, 
1816, in 12.»o. _ s.o Mosa
iken van Lyon en van hetZui-
den van Frankrijk, Partys, 
DIDOT, 1818, en volg. jaren, 
gr. in fol.j —. 0.0 Discours etc. 
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(Verhandeling over do gedenk-
penningen van AUGUSTUS en TI
BERIUS, met de keerztyde van 
het altaar van Lyon), ib. 1820, 
in 4.T 0, met eene plaat; — 7.» 
Notice etc. (Beschrtyving der 
schilderten van het museum 
van Lyon) enz. enz. Deze en 

. meer andere geschriften hadden 
aan ARTAUD het voorregt ver-

' "schalt, van met de beroemdste 
geleerden van Frankriß en het 
buitenland te corresponderen, 
en van opgenomen te worden, 
in de koninklijke maatschap-
pijen van Edimburg, der oud-
heidkuikligen van Louden , der 
oudheidkundigen van Frankriß, 
der schöone kunsten van Ant
werpen , enz. 

> ARTAUÖ DE MoNTOR(de ridder 
ALEXIS FRANCISCUS), een diplo-
•maat en geschiedschrijver, te 
Partys, in 1772 geboren , had 
naauwelijks zijne Studien vol-
bragt, of hij zag zieh verpligt 
met zijne familie zijn vaderland 
te ontvlugten. Hij maakte on-
der de standaards van CONDE , 
den veldtogt van Champagne 
mede, en ontving van de vors-
len verscheiden zendingen bij 
'den- H. Stoel. In 1798 , in 
Frankrtyk teruggekeerd", träd 
hij • de diplomatische loopbaan 
in, werd te Rome tot legatie-
secretaris benoemd, en volgde in 
die stad, onder de lelding van 
CACAULT, gevolmagligd minister 
der Fransche republiek, de on-
derhandelingen van het concor
dat . Toen de kardinaal FESCH 
CACAULT opvolgde, werd de rid
der ARTAUD door CHATEAUBRIAND 

I. DEEL. 

vervangen. Hij verliet Italie, 
doch zijne afwezigheid was van 
korten duur. In het begin van 
het keizerlijk bewind, in zijne 
bedieningen hersteld, bevond 
hij zieh te Rome op den oogen-
blik, waarop NAPOLEON de noo-
dige stappen deed, om den 
Paus te bewegen, hem te Pa
rtys te komen zalven. In 1805, 
werd hij als zaakgelastigde naar 
Florence gezonden, van waar 
men hem twee jàren later te-
rugriep, en hem tot keizerlijk 
censor benoemde. Na dezelMe 
betrekking in de eerste dagen 
der restaurale te hebben waar-
genomen, werd hij aan het 
gezantschap van Weenen v.er-
bonden, en ten derden male 
aan dat van Rome, in hoeda-
nigheid van eersten secretane. 
In 1830, aan het privaat leven 
teruggegeven, werd hij den 17 
December deszelfden jaars, als 
vrij lid, bij de akademie van 
opschriften en schoone lotteren 
toegelaten. Zijne overige levens-
dagen werden aan de beoefening 
der letteren toegewijd, en hij 
overleed te Partys, den 12 No
vember, 1849. Hij was lid der 
koninklijke maatschappij van 
Göltingen en ridder der orde 
van KAREL IV van Spanje. Er 
bestaat van hem : l.o Histoire 
etc. (Geschiedenis van den moord, 
gepleegd aan GÖSTAAF III, ho
ning van Zweden), Partys, 1797, 
in 8 . ™ ; — 2,° Considerations 
etc. (Aanmerkingen over den 
staat der s'childerkunst in Ita
lie, in de vier eeuwen, welke 
die van RAPHAEL ztyn voorafge-
gaan), Partys, 1808, in 8. T 0; 
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— 3.° Voyage etc, (Reis in de 
catacomben van Rome), Parijs, 
1810, in. 8.™; — 4.° La divine 
etc. (Het goddelijke blijspel van 
DANTE, nit het Italiaansch ver-
taald), ib. 1811—13, 3 dl.», 
in 8.™ Deze vertaling, de beste 
welke in het Franscli beslaat, 
is voorafgegaan door het leven 
des dichters, met belangrijke 
aanleekeningen en geschiedkun
dige bijzonderheden verrijkt; 
— 5.° MAGHIAVEL , zijn genie 
en zijne dwalingen, Parijs, 
1833, 2 dl.*, in 8.vo, een 
werk, op de plaatsen zelve, 
door MACHIAVEL bewoond, < za-
inengesteld, ARTAUD heeft in 
zijn onderwerp datgene bewon-
derd wat regtschapen en edel 

» was, en het onbillijke en on-
geregelde evenzeer gelaakt; 
— 6.o Italic, ib. 1834, in 
8 , T O • _ 7.o Uistoire etc. (Ge-
schiedenis van Paus Pics VII), 
ib. 1836, 2dU, in 8.vo Het is 
voornamelijk door dit werk dat 
de ridder ARTAUD zijnen grooten 
roem heeft verworven. Zijne 
Verdienste bestaat voornamelrjk 
in de begaafdheid, waarmede 
hij de angstvalligste naauw--
keurigheid met de meest dra
matische belangwekking heeft 
weten te vereemgen. Zijne ver
balen worden gestaafd door 
officieele stukken, tot dus verre 
geheel onbekend, die zijne voor-
dragt afwisselen, zonder dezelve 

: te verzwakken, en die aan de
zelve een ernstig en verheven 
karakter geven, zonder haar 
daarom minder bevallig te ma-
ken ; deze geschiedenis, die in 
verscheiden talen ' is vertolkt, 
heeft, zoo wel in Italic als in 

JFrankrijk, plaats ingenomen, 
onder de werken, die het meeste 
kunnen bijdragen, om de gods-
dienst in een' harer grootste 
opperpriesters te doen kennen 
en zegenenj —> 8-,° Arioste, 
ib. 1838 , in 8.vo; — O.o Ris-
toire etc. (Geschiedenis van het 
leven en de staatkundige werken 
vän den graaf D'HAUTERIVE, 
bevattende een groot gedeelte der 
handelingen van de Fransche 
diplomatie, van 1784 tot 1830), 
ib. 1 8 3 9 , in 8.voj — 10.» 
Histoire etc, (Geschiedenis van 
DANTE), ib. 1 8 4 1 , in 8.vo; — 
11.° Histoire etc. (Geschiedenis 
van Paus LEO XII), ib. 1843, 
2 dl.n in 8 j o ; — i2.o Histoire 
etc. (Geschiedenis van Paus Pws 
VIII), ib. 1 8 4 3 , in 8 . ™ Deze 
beide werken zijn zoo als de 
geschiedenis van Pius VII, even 
zoo gemoedeüjk als schoon ge-
schreven; doch hebben.eohter 
minder bijval gevonden, het zij 
wijl het onderwerp minder be-
langwekkend was, het zij wü'l 
de talenten des schrijvers aan 
het publiek het regt hadden 
gegeven te veel vorderend te 
zijn j — 13.o Considerations etc. 
(Overwegingen over de regering 
der vijftien eerste Pausen, die 
den naam van GREGORIUS ge-
dvagen hebben), ib. 1 8 4 4 , in 
8.vo; i 4 ( 0 mtice etc. (Be-
schrijving van de kerk en het 
hospitaal van den berg Carme\)> 
ib. 1 8 4 4 , in 8 . ™ ; — 1Ö.° 
Gonsiderations etc. (Aanmerkin-
gen over Jeruzalem en het graf 
van J . C. enz.), ib. 1 8 4 6 , in 
het Italiaansch vertaald door 
pater ANTONIO DE RIGNANO , ib. 
1847 , in 8.vo. ~~ iQo Histoire 
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etc. (Geschiede?iis der Heemsche 
Pansen), ib. 1847, 8 dl.», in 
8 . ™ DU werk is niet voltpoid. 

ARVISENET.(CLAUDIUS), leLati-
gres, in 1755 geboren, en te 
Gray, den 17 Februarij 1831 
overleden, maakte zijne studiön 
in bet collegie van Molsheim, 
waarin hem een zijner ooms, 
luitenant-generaal van het land-
voogdijschap van Langres, en 
onder-hofmeester van den prins-
bisschop van Straatsburg , ger 
plaatst had. Hij bestudeerde 
de godgeleerdheid in de corn-
muniteit van Laon te Parijs, 
alwaar de leerstoel van meester 
der wijsgeerige conferentien hem 
werd toevertrouwd. Toen hij 
tot priester was gewijd, beriep 
Mgr. DE LA LUZERNE hem naar 
Langres terug, eh benoemde 
hem tot kanonik en aartsdiaken 
van het dioeees. De JJransche 
omwenteühg vond hem uitslui-
tend bezig met de gewijde plig-, 
ten zijner bediening. Na den 
van de priesters gevorderden 
eed geweigerd tehebben, verliet 
hij Frankrißk en begaf zieh 
naar het kanton Lucerne in 
Zwitserland. In zijne balling-
schap schreef ARVISENET ver
scheiden stichtelijke s werken: 
onder anderen het Memoriale 
vitoe sacerdotalis, dal zeer ver-
spreid geraakte en dea schrijver 
den lof van Paus Pius VII ver-
wierf. In 1803 werd hem het 
kanonikaat en de waardigheid 
van vikaris-generaal aangebo-
den door Mgr. DE L& TOUR DU 
P,IN, aartsbisschop-bisschop van 
Troyes, en de opvolgers van 

dien preiaatTiandhaafden hem 
in genoemde betrekkingen. AR
VISENET bezat alle priesterlijke 
deugden, en men droeg hern , 
zoo wel wegens zijne heilige 
levenswijze, als wegens zijne 
diepe künde, den grootsten eer-
bied toe. Behalve het Memori
ale heeft men van hem: l.o 
Sapientia Chrisliana, 2 dl. n, in 
het Fransch vertaald door den 
schrijver, in 1803, en door. den 
abbe OGIER in 1817 ; — 2.° 
Manuductio juvenum ad sapien-
tiam, in 24." 1 0, even zeer door 
den schrijver vertaald, onder 
den titel van Guide etc. (Gids 
der jeugd op de wegen des 
heils); >— 3.» 3Umorial etc. 
(Gedenkschriß der leerlingen 
van J. €.), in 12.moj — 4.0 
Maximes ete. (Grondregels en 
pligtender vaders en moeders); 
— 6.° La vertu etc. (De enget-
achtige deugd) enz. enz. 

* ASIOLI (BONIFACIO), Italiaan-
sche toonkunstenaar, en com-
pönist, in 1769 te Correggio, 
in het hertogdom Modena, ge
boren , componeerde reeds zeer 
vroeg, zonder vreemde aanlei-
ding, en verwierfinltofc'eeenen 
niet onbeduidenden roem als 
componist. Behalve verscheiden 
kerkelijke muzijkstukken, ver-
vaardigde hij ook eene Klavier-
school en 12 klankladders (söl-
feggien) voor eene stem met 
bas-begeleiding. Hij overleed 
na eene langdurige ziekte in 
zijne geboorteplaats, den 18 
Mei 1832. Ofschoon zijne wer
ken buiten Italie weinig bekend 
zijn, bezitten wij loch eene 

2 
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Nederduitsche vertaling zijner 
Klavierschool, onder den tilel 
van Grondbeginselen der muzijk 
of toonkunde; war het Ilali-
aansch met 12 platen, gr. 8.V O, 
bij de Uitgevers van dit Woor-
denboek in het licht versehenen. 

ASP (MATTHEUS), een geleerde 
Zweed, aartsdiaken der hoofd-
kerk van Uysal, in 1696 ge
boren , onderwees achtereenvol-
gend in genoemde stad de 
welsprekendheid, de oude talen 
en de godgeleerdheid, en deed 
reizen naar Duilschland, Enge-
land en Franhrijk, alwaar hi) 
in kennis kwam met de be-
roemdste geleerden van zijnen 
tijd. Men heeft van hem ver
scheiden Verhandelingen in het 
Latijn over de oude letterkunde, 
en twee Lijkreden in het 
Zweedsch. — Zijn zoon werd 
veradeld, na minister van Ave-. 
den bij verscheiden hoven te 
zijn geweest, en overleed in 
1808. Kort voor zijnen dood, 
heeft hij in het Zweedsch, be-
langrijke Aanleekeningen in net 
licht gegeven, over de eilanden 
van den Archipel, welke hij 
op eenezending bezocht, waar-
mede hij naar Konstantinopel, 
belast was. 

ASSAROTTI (OCTAVIUS JOANNES 
BAPTISTA) , te Genua, den. 2*S 
October 1753 geboren, legde 
z'y'ne geloften af bij de Piaris-
ten. Hoogleeraar in de godge
leerdheid geworden zijnde, be-
kleedde hij die betrekking. met 
onderscheiding, benevens ver
scheiden andere, welke de toe-
genngenheid zijner orde-broeders 

hem toeverlrouwde. De treu-
rige toestand der doofstommen, 
bragt op hem denzelfden indruk 
te weeg, als op den abbö DE 
-L'EPEE , wiens waardige mede-
dinger hij was. Door bun lot 
bewogen, vormde hij het ont-
werp om hen te vereenigen» 
verkreeg, in 1802,-de toestem-
ming van het openbaar gezag, 
en bragt in Genua het instituut 
tot stand, waarin hij die 
ongelukkigen opnam. Hunue 
verstandelijke Vermögens ont-
wikkelen, hen voor den maat-
schappelijken Staat vormen, tot 
de uiloefening van kunslen en 
handwerken geschikt maken, 
hen op den weg der godsvrucht 
en deugd leiden, zie daar het 
doel, hetwelk hij trachlle te 
bereiken. Het beste gevolg be-
kroonde zijne pogingen; hij 
Steide voor hen eene vereen-
voudigde spraakkunst zaraen, 
die tevens eene verhandeling 
was over de redeneerkunde, en 
alzoo de vorderingen der kwee-
kelingen gemakkelijk maakle en 
aan hun oordeel eene juiste 
rigting gaf. Hij heeft al de 
voor zijn gesticht noodige wer
ken zamengesleld en gedrukt; 
alle, getuigen van de scherpzin-
nigheid van zijnen geest en van 
de regtschapenheid van zijn 
hart. Hij offerde aan zijne 
kweekelingen zijnen tijd, zijne 
gezondheid, zijne talenten, zijn 
leven en zijne fortuin op; zij 
alleen waren zijne erfgenamen. 
ASSAKOTTI , een voorbeeld van 
godsvrucht, zachtmoedigheid,. 
menschlievendheid, liefdadig-
heid, is te Genua, den 29 
Januarij 1829, overleden. 
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* ASTOR (JOANNES JACOBUS), 
de rijkste man in de Vereenigde 
Staten, ja welligt in degeheele 
wereld, werd in het Badische 
dorp Waldorf, bij Heidelberg, 
waar zijn vader geregtsdienaar 
was, in Julij 1763 geboren. 
Toeh hij in den ouderdom van 
18 jaren, op het punt stond 
om zijn vaderland te verlaten, 
besloot hij steeds regtschapen 
en vlijtig te zijn en nimmer te 
spelen. Met ditgoedevoornemen, 
sloeg hij in 1784 den wegnaar 
Amerika in. Op de lange zee-
reis, welke meer dan vier maan-
den duurde, bewopg hem een 
landgenoot, diens beroep, het 
bontwerken , te leeren , en dit 
legde den grondslag tot zijn ge-
luk. Hij had zeven fluiten uit 

. de fabrijk zijns broeders te Lou
den, en eenige andere dergelijke 
waren medegebragt, die hij na 
zijne landing verkocht, om voor 
het bedrag bontwerkintekoopen. 
Kort daarop werd, hij factoor 
in eenen zeeraanzienlij ken, den 
kwaker ROBERT BOWN toebe-
hoorenden handel in pelterijen, 
tot dat' hij van zijnen broeder 
HENDRIK, eenen vermögenden 
vleeschhouwer, eenig kapitaal 
bekwam en zelf zieh vestigde. 
Toen in het jaar 1795, de tot 
dusverre nog door de Engelschen 
bezette handelplaatsen in pelt-
werken Oswego, Niagara en 
Detroit aan de Amerikanen wa
ren overgegeven, vormde ASTOR 
dadelijk een groot plan met de 
woorden: » Thans zal ik met 
den handel in pelterijen mijn 
geluk maken." Enzoogezegd, 
zoo gedaan. Reeds na verloop 

F 

van zes jaren, in 1801 .schatte 
men zijn vermögen op 250,000 
dollars, en dit is sedert dien 
tijd op eene ongehoorde wijze 
aangegroeid. In 1810, sticlute 
hij deAmerikaanschemaatschap-
pij voor den handel in pelterijen, 
welker vertakkingen zieh tot in 
de afgelegenste gewesten van 
het Noorden uitstrekten, waar 
zij de rijkste aanwinsten van 
bevervellen, otter- en buffelhui-
den vonden. Dit was hem echter 
nog niet.genoeg, maar hij ont-
wierp. ook nog het plan, om in 
gemeenschap met de Amerikaan-
sche regering, eene reeks van 
schansen aan den Stillen-Oce-
aan, en längs de rivier Colum
bia te houwen, waardoor voor 
genoemde, maatschappij de pel-
terij-liandel ten westen van het 
Rotsgebergte gemonopoliseerd 
werd. Het eerste dergelijke fort 
werd in 1810 tot stand gebragt 
en bekwam den naam van As
toria. Van hieruit stond ASTOR 
in regtstreeksche gemeenschap, 
eenerzijds met de Russisch-Ame-
rikaansche bezittingen, en an-
derzijds met Sim, zoodat Astoria 
weldra een rijkhandeldepot werd. 
Later, echter werd de factory 
aldaar, door eenen deelgenoot 
van. ASTOR, den Schot MAC Dou-
GALL , die een verraad aan de 
gemeenschappelyke zaakpleegde, 
aan de Britsche Noord-West-
handel-maatschappij verkocht. 
ASTOR had in dit schitterend 
tijdperk zijner zaken de ge-
woonte,- om een gedeelte zijner 
winst uit dezelve te nemen en 
in landerijen tebeleggen. Hier-
door hoofdzakelijk is zijn ver-

3 
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mögen in zulk eette onevenr'edige 
mate toegenomen. De grond en 
de landerijen Stegen namelijk in 
New-York honderdvoudig in 
waafde, zoodat het ASTOR ein-
delijk tot een vermögen van 40 
millioenen dollars zoü gebragt 
hebben. Hij overfeed te New-
York, den 29 Maart 1848. Uit 
zijn huwelijk liet hij twee zo-
nen na, waarvan de eene reeds 
van kindschheid af krankzinnig 
is, terwy'l de andere de zaken 
zy'ns vaders voortzet. Eenezij-
ner dochters overleed als gravin 
KCMPFF , ifi Partys, de tweede 
hiawdo met eenen Engelschman, 
BRISTBD genaamd, die tegen-
woordig in Bristol geestelijke 
is. Den met rijkdom verbonden 
glans verachtle ASTOR in geenen 
deele; zijn huis was op het 
prächtigst gestoffeerd, ep zijne 
kamers schitterden van kunst-
werken, die hij gedeeltelijk 
koninkhjk betaald had. Ter op-
rigling eener bibliotheek in New-
York gaf hij een geschenk van 
350,000 dollars. 

* ASTORGA (EMANUELE D'), een' 
beroemde componist van kerk-
muzijk, in 1680 in Skiliii 
geboren, was de zoon van eenen 
adellijke, die legen de vereeni-
ging van het eiland met Spanje 
gestreden had, en door zijne 
huurlingen aan de Spanjaarden 
overgeleverd werd. ASTORGA ge-
noodzaakt om in 1701, met 
zijne moeder het ten dood bren-
gen van zijnen vader bijtewonen, 
verviel in eenen staat van vol-
slagene bewusteloosheid, terwijl 
•zijne moeder het met den dood 
bekocht. Door lusschenkomst 

van de prinses Uasisi, werd 
ASTORGA, in een klooster to 
Astorga (vanwaar hy z'y'nen naanv 
ontleende), in de toonkunst o«-
derwezen, en kwam na eenige 
jaren aan het hof van den her-
tog van Parma. Deze beval hem 
aan, deels wegens zijne muzi-
kale lalenten, deels om op eene 
geschikte wijze van hemontsla-
gen te zijn (de herlog vermoedde 
namelijk, doch zonder grond, 
eenige be trekking tasschen zijne 
dochter en ASTORGA) aan den 
keizer LEOPOLD. Na diens dood 
reisde ASTORGA bijna door geheel 
Europa, leefde vervolgens in 
Praag, en stierf waarschijnlijk in 
een Boheemsch klooster. Een 
meesterstuk is zijne composite 
van net Stabat Mater, waarvan 
het oorspronkelijke te Oxford 
gevonden wordt. Yerder ver-
vaardigde hij eene opera Daphne 
en een Requiem. 

ATHENÄS (PETRUS LODEWIJK), 
een oudheidskenner en natuur-
knndige, den 3 February 1752 
le Partys geboren, was de zoon 
van een' krUidenier-drogisl, en 
openbaarde reeds in zijne vroeg-
ste jeugd eenen bepaalden smaak 
voor de scheikunde. Na uitmun-
tende Studien in het collegie der 
Oraloristen te Soissons te heb
ben gemaakt, legde hij zieh op 
genoemde welenschap en op de 
natuurkunde toe, en werd als 
eerste medehelper in de apotheek 
der abdij van Saint-Germain-
des-Pres opgenomen; hijmaakle 
aldaar gebruik van de lessen en 
räadgevingen des directeurs, den 
geleerden paler MALHERBE, die 
later bibliothecaris van het tri-
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bunaat werd, en hij breidde den 
kring zijner kennissen uit , door 
onder de BUFFONS en de DAUBEN-
TON'S , de leergangen der ontleed-
kunde, physiologie, mineralogie 
en geologie te volgen. ATHENAS 
begaf zieh in 1786 naar Nan
tes, en ging kort daarna naar 
le GrUsk, waar hij eene fabrijk 
van weedasch of souda öprigtte, 
te trekken uit hat zee-zput, 
welke bewerking toenmaals nog 
onbekend was. Hij liet echter 
zijne onderneming weldra va-
ren, en kwam teZV"«Mte terug, 
alwaar hij eene doekverwerij tot 
stand bragt. Later vervaardigde 
hij eene vervoerbare stokerij, 
op vaartuigen, die beurtelings 
de Loire, de Sevre, de Ache
mu , het meer Grand Lieu, en 
andere wateren, die wijn-voort-
brengende oevers besproeijen, 
bevoeren. Eene aaneenschakeling 
van siechte oogsten, was voor 
de duurzaamheid der inrigting 
nadeeligi en ATHENAS, in Nan
tes teruggekeerd, slichtte er, 
met behulp van deelnemers, 
eene gröote fabrijk van zwavel» 
zuur, door middel van de ver-
branding der zwavel, bevorderd 
door de salpeterzure potasch. 
De omwenleling .en het gebrek 
aan eerste Stoffen deden ook 
deze inrigting te niet gaan. In 
1791, werd ATHENAS geroepen 

. tot het lidmaatschap van het 
municipale ligchaam der stad 
Nantes, en in 1795 werd hij 
directeur van de munt dier stad. 
Hij nam deze bedieningen ge-
durende 22 jaren, met even 
zoo veel ijver als regtschapen-
heid waar en vereenigde dezelve 

langen tijd met di« van secre-
taris der kamer van koophandel, 
waarmede hij reeds by hare op-
rigting in 1803 belast werd. 
Ook was hij lid van den alge-
meenen raad van het dep.* der 
Neder-Loire, en in 1797 was 
hij een der stichters van het 
akademisch genootschap van 
Nantes. ATHENAS doorkruiste te 
voet geheef Bretagne, waarvan 
hij de gedenkteekenen heeft be-
schreven. Ook begunstigde hij 
den bloei van den, landbouw 
in het dep.1, hetwelk hij bewoon-
de, en niets ovenaarde zijnen 
ijver voor de ontdekkingen. Hij 
was het die den r'y'kdom der 
tin-mijn van Piriác deed waar-
deren, waarvan de algemeene 
directie der mijnen het eigen-
dom kocht. Men heeft hem een 
aantal verhandelingen te dan
ken over verschillende deelen 
der landhüishoudkuüde, en de 
uitvinding en verbetering van 
verscheiden landbouwkundige 
werktuigen. Hier onder verdient 
vooral vermeld te worden de 
met zoo veel kracht werkende 
ploeg. Defrieheur-Alhenas ge-
naamd, waarvoor hem in 1824 
de groóte gouden medaille der 
akademie van wetenschappen te 
beurt viel. Deze geleerdo is te 
Nantes, den 22 Maart 1829 
overleden. De kämer van koop
handel dier stad heeft aan zijne 
weduwe eenelyfrente toegekend, 
ter helft des Iractements hetwelk' 
hij genoot. Het departement 
der Neder-Loire heeft hem de 
naturalisatie te danken van het 
gras van Guinea, Panicum al-
tissimum genaamd, het voor-
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deeligste aller voeders, zoowel 
wegens höt overvloedige als om1 

de hoedanigheid. Deze plant 
bereikt eene hoogte van 6 lot 
8 voeten, en geeft jaarlijks 2 
of 3 overvloedige oogslen. Un
der de talrijke verslagen, ver-
handelingen, memorién, enz., 
uit zijne pen gevloeid, en door 
hem in de akademische maat-
schappij van Nantes voorgelezen, 
of in het Lycée Armoricain ge-
plaatst, willen w'y enkel de vol
gendo noemen : 1.° Rapport etc. 
(Verslag over de opdelvmgen van 
1805 tot 1807 te Nantes gedaan); 
— 2.° Memoire eie. (Verhande-
ling over de ongedwongene ont-
branding der veengronden); — 
3.° Memoire etc. (Verhandeling 
over de godin SANDROGIGE) ;—4." 
Notice etc. (Berigt over den slaat 
der Loire bij Nantes in de 7.° 
eeuv) en over de eilanden Indre 
en Indret) ; — 5.° Sur etc. 
(Over den toren van Oudon en 
de hoofdkerk van Nantes); — 
6.° Memoire etc. (Verhandeling 
over twee ontginningsploegen, 
door den schrijvei' uitgevonden) ; 
-— 7.° Memoire etc. (Verhande
ling over Keltische wapens, en 
over de akkerbouwkmdige tverk-
tuigen der abdij van Meilleraye 
enz.) — het laatste in het Lycée 
Armoricain; —•- 8.° Memoire 
etc. (Verhandeling over de ware 
Hgging van het Brivates Portus 
van PTOLEMEUS en over den naam 
dien Brest droeg in de eersle 
eeuwen onzer tijdrekening) ; — 
0.° Sur etc. (Over het Mare con
clusimi van CJESAR); — 10.° 
Sur etc. (Over het afgodsbeeld 
van den slaap, te Nantes ,-aan 
den ingang van hetkanaalvan 

Bretagne gevonden); — 11.° 
Du passage etc. (Over den lùyt 
van HANNIBAL, over de Alpen, 
en over het gebruik van den 
azijn om steenen te verbri¿zelen), 
enz. enz. 

•ATTARDI (BONAVENTURA), van 
de orde van den H. AUGUSTINUS, 
te St. Philippus d'Ar giro, eeae 
oude stad van Sicilie, geboren, 
,was eerst hoogleeraar der ge-
wijde geschiedenis aan de uni-
versiteit van Catana, en werd 
vervolgens, in 1738 , lot pro; 
vinciaal zijner orde in Sicilie 
en Malta benoemd. Men heeft 
van hem : 1,° Bilancia della 
verità, Palermo, 1738, in 4.t0 

Dit is een antwoord op het ge-
schrift gelileld: PAULUS Aposto
lus in Mari, quad nunc venetus 
sinus dicitur, naufragus, door 
pater IGNATIUS GEORGI, een' 
benediktijner der congregatie van 
Ragusa. Het geschilpunt was 
om te vveten welk het eiland was, 
in het Latijn Melila genaamd, 
waar de H. PAULUS na zijne 
schipbreuk landde. (Handel. 
XXVIII , 1). Het meest alge-
meen gevoelen wilde dat zulks 
het eiland Malta was, tusschen 
Sicilie' en Afrika, terwijl an
deren beweerden, dat er een 
eiland van Dalmatie, thansiie-
lada genaamd, door aangeduid 
werd. Pater GEORGI had ten 
gunste van dit laatste gevoalen 
geschreven ; ATTARDI verdedigde 
zegeviorend het eerste ; — 2.° 
Lettera scritta ad un suo amico, 
in prova che San Filippo d'Ar-
gira fa mandato dal principe 
degli apostoli San Pietro, Pa
lermo, 1738, in 4.t" ; — 3.° 



A T T . — A ü C. ' SIP-

La Riposta senza mariterà aisig. 
LODOVICO ANTONIO MURATORI, 
Palermo, 1742. Dit is een der 
talrijke geschritten, welke den 
geleerden MURATORI aarirandden, 
toen Inj onder den naam van 
ANTONIO LAMPRIDIO , beweerd 
had, dat men niet verpligt was, 
om, door het vergieten van zijn 
bloed, het gevoelen der onbe-
vlekte ontvangenis der Maagd 
MARIA te verdedigen. (Zie MU
RATORI "Wbk.r) 

AUBERT-PARENT , onderwijzer 
der boüwkunde, bij de akade-
mie van Valenciennes, beòld-
houwer in hout, lid der maat-
schappij van oudheidkundigen 
ih Frànkrijk, te Kameriß, in 
1734 geboren, en te Valencien
nes, den 27 November 1833, 
in 99 jarigen ouderdom , over-
leden. LODEWIJK XVI was de 
grondlegger van zijnen roem, 
door in het Groot-Trianon ziju 
eersté belangrijke beeldhouw-
werk ten toon te doen stellen. Bij 
de Fransche omwenteling, week 
AUBERT-PABENT naar Duitsch-
land uit : de roem, dien hij 
reeds door zijne werken ver-
worven had, deed hem in de 
abademie van Berlijn opnemen. 
In 1803, werd hij belast met 
het opzigt over de opdelvingen, 
die in het dorp Angst werden 
bewerkstelügd; later, in den 
loop der jaren 1823—1825, be-
stuurde hij die van Famars. In 
1813 opende hij te Valenciennes 
zijnen klassieken leergang voor 
de boüwkunde, en vervaardigde 
voor het onderrigt zijner kwee-
kelingen een leerboekje zijner 

kunst, in vragen en antwoor-
den. Eenige in handschrift ge-
bleven öngekuischte werken, 
zijn zijne eenige letterkundige 
voortbrengselen. 

AUCKLAND (WILLIAM EDEN, Ba
ron), uit eene Engeische, door 
KAREL II, in 1672 veradelde 
familie gesproten, werd in 1760 
geboren, betrad de pleitzaalreeds 
in 1768, en werd in 1771, 
benoemd tot bijzitter en een' 
der directeuren van het hospi-
taal van Greenwich. In 1772, 
verkreeg hij den post van on-
der-secretaris van Staat, dien hij 
gedurende 6 jaren bekleedde, 
als wanneer hij in 1778 lid van 
het lager-huis werd. Verschei
den belangrijke wetten waren 
de vrucht van zijnen arbeid. In 
1780 tot staats-secretaris van 
Ierland benoemd, trok hij zieh 
de belangen van dat ongelukkige 
land aan, en deed er eene bank 
oprigten, in navolging van die 
van Engeland; waardoor de nij-
verheid en handel-betrekkingen 
vermeerderden. Ook Steide hij 
als middel voor om de rust in 
dat rijk te verzekeren, deszelfs 
onafhankelijkheid in.het stuk 
van wetgeving plegtiglijk te er
kennen. In 1783, werd hij tot 
den geheimraad van zijne Brit-
sche majesleitberoepen, enwas, 
in 1785, een der lord-commis-
sarissen van den raad van handel 
en kolonien, toen hij meteene 
buitengewone zending naar het 
hof van Frankriß werd gezon-
den, om er een handel-verdrag 
te sluiten, hetwolk den 26Sep;* 
tember 1786, 15 Januarij en 

5 
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geest. Hij heeft zamengeateld 
en doen uitvoeren, zoo wel op 
de koninklijke tooneelen, als 
op die van den tweeden rang, 
47 stukken, waarvan een aan-
tal eenen blij venden bij val heb-
ben genoten. Ook heeft men 
hem een Vie etc. {Leven van 
BUFEON), 1788, in 8.vo, en een 
dichtstuk te danken, getiteld 
Offrande etc. {Offer aan de Ca-
tholijke Godsdienst), Parijs, 
1802 , in 8 . ™ AUDE overleed te 
Parijs, den 6 October 1841. 

AUDIFFREDI (GIOVANNI BATTIS-
TA of JULIUS CASSAB) , een Do
minikaner, den 2 February, 
1714, te Saorgio, bij Nma 
geboren, en in de maand Julij 
1794, als bibliolhekaris van. het 
ldooster Alh-Minerva, te Bowe, 
overladen, hield zieh heurte-
lings bezig met boeken-, sierre-, 
wiskunde eh natuurlijke histo
rie. Hij had zieh een klein ob» 
servatorium gebouwd, en heeft 
verscheiden sterrekundige ver 
handelingen in het licht gege-
ven, waarvan de eerste worden 
aangeduid in z'ynen Catalogue 
der bibliotheek door den kardi-
naal CASANATE, aan het kloos-
ter Alla-Minerva gelegaleerd. 
De titels zijner voornaamste 
werken ztjn-. 1.° Gatalogus his
tórico criiicus Bomanorwm edi-
tionum seeuliXV, Borne, 1783, 
in 4.10, een zeer geacht werk 
— 2.° Gatalogus historico-mfc 
cus editionum Jtalicarum semh 
XV, 1794, in 4.to; — Ga
talogus bibliothecei Casanatensis 
Hbrorum tupis impressoruw, 
1 7 6 1 - 1 7 8 8 , 4 d U , in iol-
Het werk gaat slechts lot de 

Augustus 1787 onderteekend 
werd. Bij zijne terugkomst gaf 
men hem net pairschap van 
Ierland en het gezantschap van 
Holland, alwaar hij groote dien-
slen aan zijn gouvernement be-
wees. Emdelijk werd hij onder 
den titel van lord AUCKLAND 
tot baron verheven, en hij on* 
dersteunde in de kamer der pairs 
ai de ministerieele maatregelen 
tegen Frankrijk genomen» Na 
den dood van den graaf van 
MANSFIELD, werd hij benoemd 
tot kanselier van het collegia 
Marshal, en hij stemdeinl799 
voòr de vereeniging van hrlànd 
met Engeland. Hij overteed te 
Londm, den 28Mei 1814. Men 
heeft van hem : 1.° Beginselen der 
crimmeeleregtsgeleerdheid en 2.° 
Vier Brieven aan den graafvan 
Carlisle, die over de belangrijkste 
vraagpunten handelen, betrek-
kelijk den toestand van Enge-
land, Frankrijk én der overige 
voorname Slaten van Europa. 

AUDE (JOZEF), een tooneeldich-
ter, to Apt (Fransch dep.* Vau* 
eluse), den 10September 1755, 
geboren. Bij het eindigen zijner 
Studien tot ridder van Malta 
verhevett, werd hij secretaris 
van den markies DE CARACCIOLO 
onder-koning van Sicilie, en 
behield dezen post gedurende 
vijf jaren. Hij kwam daarop 
in Frankrijk terug, alwaar hij 
cene dergelijke betrekking by 
BUFFON bekleedde. Dezeafhan-
kelijkheid, zoo zeer met zijne 
inborst in strijd, raoede", zocht 
hij middelen van bestaan in de 
hulpbronnen van eenen oorspron-
kelijken en zeer beschaafden 
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letter L; — 4." Phcenomena 
Cœleslia observata, investigatio 
parallaxis soils, exercitatio Da-
dei Buffi (de beide laatste woor-
den zijn het anagram van zij-
nen naam), in 4> ; — 5.° 
Dimostrazione della stazionedella 
cometa, 1769, Rome, 1770. 

AUDOUIN (JOANNES VICTOR), 
een natuurkundige, te Partys, 
den 27 April 1797 geboren, 
beoefende de scheikunde, en 
,om er sneller vorderingen in te 
maken, diende hij gedurende2 
jaren als helper den beroemden 
VOOEL , toebereider in de phar-
maceulische school. In 1816, 
tot doctor in de geneeskunde 
bevorderd, maakte hij zichwel-
dra bekend door zijne werken 
over de natuurlijke historié en 
vooral door de kruidlezingen, 
tvelke hij längs het zeestrand 
deed, en waarbij hij verschei
den nieuwe, of tot dus verre 
siecht waargenomen planten ver* 
zamelde. In 1822,, werd hij 
een der stichters van de maat-
schappij van natuurlijke historié 
te Partys, en in het volgende 
jaar, werd hij tot onder-bibli-
othekaris van het inslituut be-
noemd. In 1824, werkle hij 
mede aan de schepping der An
nales etc. (Jaarboeken der na
tuurkundige wetenschappen). Ad-
junct-hoogleeraar in den plan-
tentuin, in 1825, werd hij in 
1833, tot titulair-hoogleeraar 
deszelven benoemd, en drie jaren 
later openden hem zijne Recher
ches etc. (Nasporingen over de 
voo'r den akkerbouw schadeltyke 
insektcn) de deuren der konink-
lijke akademie van wetenschap

pen. AUDOUIN is den 10 Novem
ber 1841 overleden. j Behalve 
een aantal verhandehngen en 
artikels in Verschiliende verza-
melingen en het reeds genoemde, 
heeft men van hem: 1.° JRe'stt-
me d'entomologie {Sort begrip 
der insekten-beschrijving) met 
MILNE EDWARDS , Partys, 1829, 
2 dl.*, groot in 32.m omet pla
ten ; — 2 . ° Recherches etc. (Na
sporingen om te dienen tot de 
natuurlijke historie der husten 
van Frankrtyk), ib. 1832 , gr. 
in 8 . ™ , met platen. Dit werk 
moest uit 3 dl.n bestaan, het 
eerste is er alleen van in het 
licht versehenen; — 3.° Histoiro 
etc. (Natuurlijke historie de)* in-
sekten) met A . BRÜLLE , ib. 1834, 
en volgende jaren, 12 dl.n in 
8.-"> met platen; — 4.° Notice 
etc. (Verslag over de verwoeslin-
gen door de bladkronkelers — 
pyrales — van den wtynstok te 
weeg gebragt), ib. 1837, in 8 . ™ 

, * AUERSWAL-D (HANS ADOLF 
ERDMANN VON), den 19 October 
1792, op het adellijke goed 
Faulen bij Rosenberg, regerings-
distrikt Marienwerder, in West-
Pruissen geboren, studeerdevan 
1810—1813 Jura en Camera-
lia aan de universiteit van Ko-
ningsbergen, trad op den 25 
January 1813, als vry.williger 
in het tweede West-Pruissische 
dragonder-regiment (thans 5.<= 
regim.1 kurassiers), maakte bij 
hetzelve, als tweede luitenant, 
de' veldslagen en gevechten der 
jaren 1813 en 1814 mede, 
woonde iß 1815, als adjudant 
van den ge'neräal graaf BOLOW 
VON DENNEWITZ, den slag van 
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Waterloo bij, en onlving als 
onderscheiding, hetijzeren kruis 
en de Russische St. Wlademirs-
•orde. Na den aflpop van den 
oorlog, werd hij bij den alge-
meenen staf geplaatst, waarbij 
hij tot in 1840 verbleef, daarop 
werd hij bevelhebber van het 
eerste (Litthauwsche) dragon-
der-regiment, en later generaal-
majoor en commandant, der 
11 brigade Pruissische ruiterij 
in Breslau. Bij de verkiezing 
der afgevaardigden, voor de 
Duitsche Nationale vergadering, 
werd AUERSWALD , op den 10 
Möi 1848, te Riesenburg, voor 
het Rosenberg-Marien werdsche 
Idesdistrikt, en gelijktijdig ook 
te Tilsit in Lüthauwen, en te 
Goldapp in Masuren gekozen. 
Hij nam de verkiezing voor 
Rosenberg aan, en begaf zieh 
naar Frankfort. Men had hem 
tot gezant. der cenlraalmagt in 
Petersburg bestemd, maarhij 
mögt deze hooge waardigheid 
niet bekleeden: de dappere 
krijgsman, welke den dood dik-
werf zoo moedig in het aange-
zigt had gezien, moest door 
sluikmoord vallen, gepleegd door 
de hand van Duitsche bandieten! 
Op den noodloltigen 18 Sep
tember 1848, waarvan men de 
herinnering uit de geschiedenis 
van Duitschland gaarne zoude 
uitwisschen, reed AUERSWALD , 
de onverschrokken man, met 
z'y'nen vriend, den vorst FELIX 
LICHNOWSKV —- dat voorbeeld 
der echte riddersehap — voor de 
Friedbergerpoort, toen reeds de 
barrikadenstrijd binnen de mu-
ren der vrije ryksstad woedde. 
Gewapenden uit Bockenheim 

erkenden de beide afgevaardig
den,, of werden veeleer^ zoo 
als van verschillende zijden be-
weerd wordt, door den in zeer 
kwaden haam staanden GERMAI« 
METTERNICH op dezelve opmerk-
zaam gemaakt, en vervolgdea 
de beide mannen,.die de vlugt 
namen, in het huis van den 
kunst-tuinier SCHMITT, doch, 
helaas! in hunhe schuilplaats 
ontdekt, en weder in de opepe 
lucht gebragt werden. Hier 
werd AUERSWALD , onder de gru-> 
welijkste folteringen, door de 
kannibalen der 19.E eeuw ver-
moord, terwijl degene die hem 
vergezelde, de vorst LICHNOWSKY, 
een dergelyk treurig uiteinde 
vond. De verontwaardiging over 
deze schanddaad was algemeen, 
en vreesselijk werd de dood der 
beide gevallenen door de Duit
sche rijkstroepen gewroken. Het 
lijk van AUERSWALD werd eenige 
dagen daarna, met die der ge-
sneuvelde krijgslieden, onder da 
grootste plegligheden ter aarde 
besteld, en WILHELM VON KET-
TELER, Catholijk pastoor te Hop-
sten , in Westfalen, thans bis-
schop van Mainz, deze TAULER 
onzer dagen, sprak bij de graven 
der gevallenen woorden der her
innering uit, waarvan de weer-
klank zieh nog lang zal laten 
hooren. In zijne geboorleplaats 
heerschte de grootsté treurig-
heid over den voor Duitschland's 
wäre vrijheid gestorven regtscha-
pene. Gedurende drie dagen 
luiden de klokken der kerken 
van het Rosenberger kiesdistrikt 
over HANS VAN AUERSWALD , en 
zijne kiezers rigtten voor hem 
een waardig gedenkteeken op. 
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* AUGUSTI (Jon. CHRIST. WILH.), 
een der geleerdste prolestantsche 
theolögen van den lateren tijd, 
in 1772, te Eschenberga, in 
het Gothasche geboren, waar 
zijn grootvader, de in 1722 be--
keerde Rabbi HERSCHEL , en zijn 
vader, de latere super-intendant 
te Ichtershausen (in 1820 te 
Jena overleden) leeraars waren. 
Opgevoed door den geleerden 
predikant SEBASTIAAN MÖLLER 
te Gierstedt, begaf AÜGÜSTI, na 
het voleindigen zijner Studien ^ 
op raad van den generaal-super-
intendant LÖFFLER , zieh van 
Gotha naar Jena terug, werd 
hoogleeraar aan de universiteit 
en hield zieh voornaroelijk be-
zig met de Oostersche talen, 
godgeleerde wetenschappen, dog-
matiek, en, in vereeniging met 
BE WETTE , met eene bijbelver-

-taling. Ook Inj behoorde tot de 
toenmaals onder de Protestanten 
alom yerspreide rationalistische 
riglihg. In 1812, volgde AUGUSTI 
eene,beroeping alsgewoon hoog
leeraar der godgeleerdbeid naar 
Breslau, alwaar hij zijn groot 
en gewigtig werk 'Denkwürdig
heiten aus der christlichen Ar
chäologie, 12 dl.n, Leipzig, 1817 
—1831 (een uiltrekseldaarvan, 
onder den- titel van Bandbuch 
der christlichen Archäologie, 
3 dl.", Leipzig, 1836—1837) 
begon. In 1818 gaf hij alhier 
.ook de christlichen Allherthü-
mer, een leerböek voor akademi
sche voorlezingen, in het licht, 
waartoe het zoo evengenoemde 
groote werk het commentarium 
vormt. In-1819 werd AUGUSTI 
als hoogleeraar aan de nieuw 
opgerigte universiteit te Bonn 

beroepen, waar hij voornamelijk 
aan den agenda-twist deel nam. 
Hij verklaarde zieh daarin voor 
het territoriaal-slelsel, en werd 
in 1828 tevens opper-consisto-
riaalraad, en in 1835, consis-
toriaal-bestuurder te Coblenz, 
waar hij in 1841 overleed. Van 
zijne menigvuldige geschriften, 
welke hij sedert zijne intrede 
in dienst van Pruissen, gezä-
menlijk in kerkelijken zin (in 
zoo verre het Protestantismus 
zulks toelaat) heeft zamengesteld, 
melden wij nog eene handuit-
gave der 1.° Symbolischen Bü
cher der Beformirten Kirche, 
Elberfeld, 1827; — 2.° Ver
such einer historisch-dogmat. 
Einleitung in die heil. Schrift, 
Leipzig, 1832; — 3.° Bisto-
riae eccles. epitome,, Leipzig, 
1834; . — 4.0 Lehrbuch der 
christl. Dogmengeschichte, 4.° 
uitg. Leipzig, 1835;— 5.° Bei
träge zur Geschichte und Statis
tik der Evangel. Kirche, 3 Afl>, 
Leipzig, 1837; — 6,° Beiträge 
zur christl. Kunstgeschichte, 
2 dl. n, Leipzig, 1841. 

AULNAYE (FRANCISCUS HENDRIK 
STANISLAUS DE L ') den 7 Julij 
1739, te Madrid van Fransche 
ouders geboren, maakte loffe-
lijke Studien te Versailles, en 
werd zelfs zeer ervaren in de 
algemeene taalkennis (Unguis-
tiek), de natuurlijke histörieen 
de theorie der toonkunst. Ge-
noodzaakt, na zijne fortuin ver-
kwist te hebben, om in zijne 
talenten middelen van bestaan le 
vinden, begon hij voor de boek-
verkoopers te werken. Terwijl 
hij in de volslagenste afzonde-
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ring leefde, eindigda hij met in 
eilende te vervallen, en over-
ieed in het godshuis van Chail-
lot, in 1830. Behalve de oude 
talen was DE L'AULNAÏE bijna 
al de Europesehe meester. Hij 
had eene bijzondere studie ge-
maakt van de verborgen weten-
schappen, en zieh in uitgebreide 
nasporingen verdiept betrekke-
lijk de verborgenheden der oud-
heid, de geheime genootschap-
pen der middeleeuwen, de spelen 
en gastmalen de* verschillende 
volken. Men heeft hem ver
scheiden werken te danken, 
waarvan de voornaamste zijn : 
l.o eene geachte Fertaling (in 
het Fransch) van het meester-
stuk van CERVANTES: El inge-
nioso hidalgo don Quijote delà 
Mancha; 2,o ©ene uitgave 
der Œuvres etc. (Werken van 
RABELAIS), met aanteekeningen 
enz. die van veel smaak en ge-
leerdheid getuigen ; — 3.» His
toire etc. (Algemeene en bijzon
dere geschiedenis der Religion 
en eerediensten aller volken der 
wereld, zoowel oude als nieu-
were), dit werk op het mytho-

. logisch stelsel van Depuis (zie 
dat Art. -Wbk.-) gegrond, eh 
waarvan er slechts drie afleve-
ringen in het licht zijn versehe
nen , heeft den schrijver door 
den abbé BARRDEL, in den rang 
dier goddelooze ketters doen 
plaatsen, wçlke het, om de 
omverwerping des troons, en des 
altaars te doen was (zie Mémoi
res sur le Jacobinisme); —- 4.° 
Pax vobis of de anti-metsekar ; 
— 5.° Mémoire etc. (Fcrhan-
deling over de wijmetselarij) ; 
eîndelijk verscheiden verhande-

lingen over de natuurkunde,Ì6 
Ubliographie, de tooneelìmmt, 
de toonkunst, enz. 

AURE (JOANNES PETRUS PAULI
NUS HECTOR , graaf D') , le Cout-
bevoye, den 7 November 1774, 
uit eene oude van Navarra 
oorspronkelijke familiegeboren, 
begaf zieh zeer jong onder het 
wapen der arlillerie, doch ging 
weldra tot het corps dèr interi-
dance over. Eerst bij het leger 
van den Rijn geplaalst, werdhij 
in 1795, tot commissaris der 
1.« klasse benoemd, en volgde 
den generaal DESAIX van Italie 
naar Egypte. In 1798, was hij 
opper-krijgs-commissaris van het 
leger van het Oosteh ; in 1801 
pam hij deel aan den togt naar 
St. Domingo; en na den dood 
van den generaal LE CLERO en 
van BENEZECH, prefokt der ko-
Ionie, werd hij bekleed metde 
postOn van kapitein-generaal, 
van prefekt en opper-krijgs-com
missaris. D'AURE toonde-zijne 
Stelling te begrijpen, voorzag 
in alle behoeflen, en Steide zieh 
meer dan eens voor zijne on-
dergeschikten persoonlijk in de 
bres. In 1809, verkreeg hij de 
vergunning om MURAT naariv> 
pels te vólgen, arwaar hij ge-
lijktijdig aan het hoofd der dne 
gewigtigste ministerien stond: 
namelijk aan dat.van oorlog, van 
marine en van algemeene policie. 
Bij het ondergdan des keizer-
rijks, in Frankrijk teruggekeerd, 
maakte hij eerst als opper-krijgs-
commissaris, en daarna als in-
tendant-generaal, de veldtogten 
mede van 1813, 1814 enl8l5. 
Bij de restaurale beschikbaar 
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gesleld, ontving hij, inAugus- I 
tus 1830, de algemeene directie 
van de administrate van oorlog, 
welken post hij eerst in 1835 
Yerliet om staatsraad te worden. 
Hij is in de eerste dagen van 
January 1846 overleden, en 
nam de troostende hoop der 
godsdiensl mede in het graf. 
B'AURE was commandeur van 
het legioen van eer, ridder van 
den H.LODEWWR, en grootkruis 
der kroon van Saksen. 

AURIBEAU (de abbe PETRUS 
HESMIVV »'), ridder der orden 
van CHRISTUS, van St. Jan van 
Lateranen, van äe gouden spoor 
en lid van verscheiden geleerde 
genootschappen , te Digne den 
25 February 1756 geboren, be-
gaf zieh in den ouderdom van 
16 jaren in de congregatie van 
het Oratorium,, en onderwees 
eenigen tyd de rhetorica teMans. 
Hij verliet de congregatie in 
1782, na door LODEWIJK XVI, 
tot kanonik en aartsdiaken der 
kerk van Digne te zijn benoemd, 
waarvan hij later offlciaal en 
vikaris-generaal werd. In 1792, 
ging hij te Rome eene schuil-
plaats tegen de vervolging zoa-
ken, en werd aldaar door Pius, 
VI, en Mesdames, moeijen des 
konings, hartelijk onthaald. Ma
dame ADELAIDE, die hem veel 
vertrouwen bewees, wilde dat 
hij haar les in het Latijn zoude 
geven. Bij het naderen van het 
Flansche leger in 1798 , nam 
hij eerst de vlugt naarFlorence, 
en vervolgens naar Sienna, en 
bij het gevangen nemen van den 
opper-herder, streefde hij met 
ijver naar de eer, om hem naar 

Faience la volgen, Na den dood 
van Pius VI,, begaf hij zieh naar 
Portugal, van waar hij in 1800 
te Fenetië terugkwam, alwaar 
het conclave moest gehouden 
worden, om aan het Hoofd der 
Kerk eenen opvolger le geven. 
In 1805, met het canonicaat 
van Sia. Maria, in na lata ba-
kleed, werd hij, bij de oprig-
ting der keizerlijke uniVersiteit, 
op voordragt van' FONTANES , die 
zieh zijne oude diensten in hot 
onderwijs herinnerde, tothoog-
leeraar der Fransche letterkunde 
te Pisa benoemd. Bij de res-
tauralie kwam hij te. Partys 
wonen, en verdeelde van toen 
af zy'nen tijd tusschen zijne 
pligten als geestelijke, en het 
beoefenen der lotteren, die in 
zijne ballingschap, zijn eenige 
troost waren geweest. De abbé 
P'AMUBEAU overleed te Partys, 
in December 1843. .Men heeft 
hem een aantal,'werken te dan« 
ken, van welket wij de volgende 
willen noemen: 1.° Mémoires 
etc. (Gedenttschriften om te die
nen tot de geschiedenis der Fran
sche, vervolging), Rome, 1795, 
2 zware dl. n, in 8 . ™ $ —- 2f 
Bienfaits etc. (Weldaden, door 
Pius VI en zijne Staten aan de 
Franschmitgewekenenbèwezen}, 
ibid 1796, in 8.T0 ; -r- 3.«? Paris 
etc, (Partys, doe r.ehening!}, 
Venetië, 1799, in 8.v°; - , 4.» 
Témoignage etc, ( Geloqfwaardige 
getuigenis tegen den eedvanhaat 
aan het honingschap), ib. 1799;, 
in S J O J " — T 4.° Discours etc. 
(Verhandeling overdevoordeelen 
der Fransche taal), Pisa, 1812, 
in 4 .to; —>• 6fi Quelques etc. 
(Eenige stukken van den schvij-
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ver der gedenkschriften, om te 
dienen tot de geschiedenis der 
Fransche vervolging), Pisa (Pa-
rijs), 1814, 2 dl." in 8 . ™ ; — 
•7.° Lettres etc. (Brieven over de 
conclaveh), Parijs, 1823, in 
ß . T O j — 8,° Lettres etc. (Brie
ven over de grafschriften der 
Kardinalen DE BAUSSET en DE 
LA LUZERNE),.ib. 1826, in 4. 1° 
Hij heeft daarenboven verschei
den artikels geleverd aan de 
Martyrs de la foi, aan la France 
Catholique, aan de Tablettes du 
Clergé, aan het Oriflamme, aan 
de Biographie universelle elc. 
en eene reeks van kleine ge-
schriften uit het Lalijn en Ita-
liaansch in het Fransch verlaald, 
welke hij bijna altijd, met be-
îangrijke aanleekeningen en öp-
heideringen verrijkte. 

* AURIVILLIUS (KAREL), een 
beroemde Zweedsche letterkun
dige, den 5 Augustus 1717, te 
Stohholm geboren,. verwierf eene 
grondige philologische en theo
logische geleerdheid, te Upsala, 
Jena, Halle, Parijs en Legden, 
werd ia 1744 te üpsala, ad
junct der wijsgeerige faculteit, 
in 1754, hoogleeraar derdicht-
kunst, en in 1772, der Ooster-
.sche talen. Hij overleed in 1786. 
AURIVILLIUS had het voornaam-
ste deel aan de Zweedsche Bij-
belvertaling, en zijne in echt 
Roipeinsch-Latijn geschreven 
Verhandelingen, door J. D. MI

CHAELIS , in 1790, te Göttingen 
in het licht gegeven, bevalten 
vele nieuwe verklaringen van 
duistere bijbel-teksten. Verge-
Jijk Orot. Fun. habita a J. FLO-
DBRO, Upsala, 1786, in 4 > 

AUTICHAMP (ANTONIUS JOZEF 
EULALIA^ DE BEAUMONT, graaf 
D '),' uit' eene adellijke en oude 
familie gesproten, die zieh in 
deze laatste tijden in het beroep 
der wapens onderscheiden heeft, 
begaf zieh zeer jong in dienst, 
deed zieh hij verscheiden gele-
genheden en in verschilfende 
gewesten opmerken, en werd in 
1759, adjudant van den maar-
schalk DE BROGLIE. Hij werd m-
volgens standaarddrager, bij het 
dragonder- regiment, waarover 
zijn broeder het bevel voerde, 
en hij bevond zieh bij hetzelfdß 
corps, den 1 Maart 1769, als 
adjunct - generaal -kwartiermees-
ter, toen hij in die hoedanig-
heid den veldtogt van Corsiha 
mede maakte. Hij onderscheidde 
zieh op dien togt, vooral te 
Pentagolo. alwaar zijn paardon-
der hem werd doodgeschoten, en 
bij zijne terugkomst in Frank-
rijk • werd hij achtereenvolgend 
benoemd tot overste der dragon-
ders en kolonel van het regi
ment van Agenois. ICortdaarna 
stak hij, onder de bevelen van 
den generaal LAFAYETTE, naar 
Amerika over, en legde bewij-
zen van groote dapperheid aan 
den dag bij het beleg van Torch-
Town, alsmede bij de verove-
ring van St. Christophe, alwaar 
zijn oudste zoon door een' kâ  
nons-kogel gedood werd. Hij 
werd alstoen tot veldmaarschalk 
benoemd, en kört daarna tot 
onder-bevelhebber van het Zui-
delijke gedeelte van St. Domingo. 
Toen hij in Frankrijk terng-
kwam, werd hij tot divisie-in-
specteur benoemd der te Tours, 
Blois en Orleans gecantonneerde 
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troepen. In 1792, week hij 
uit, begaf zieh naar het leger 
der prinsen, en maakté, onder 
hunne bevelen, al develdtogten 
mede. Eerst in November 1799 
kwam hij in Frankrijh terug, 
ea leefde tot aan de restauratie 
in 1814, in de afzonderirig. Het 
toenmalig gouvernement had 
hem, als oud veldmaarschalk., 
een pensioen van 2000 franken 
toegekend. Hij werd later tot 
gouverneur. van Saint-Germain-
en-Laye benoemd, alwaar hij 
in April 1822 overleden is. 

AUVERGNE (JOANNES BAPTISTA), 
apostolisch vikaris van Hiera-
polis, in hetdioeees vanNimes, 
in 1788 geboren, was een der 
eerste leden der maatschappij 
van missionarissen, door den 
abbé DE RAUZAN gévormd. Toen 
hij zieh na de omwenteling van 
1830, naar Rome hadbegeven, 
werd hij door de propaganda 
bestemd, om den Catholijken 
van Syrie en Egypte verlroos-
tingen te gaan aanbrengen. Hij 
bereidde zieh door de afzonde
ring en de Studie voor, tot de 
vervulling dier moeijelijke zen-
ding, en na den 1 Mei 1833, 
tot aartsbisschop van leonium 
te zijn gewijd, ging hij te Ton-
Ion scheep naar Antourah. Zijne 
talenten, en zijne onuitputbare 
naastenliefde deden hem in kör
ten tijd, eenen • zeer grooten 
invloed op de bevolkingen van 
Syrie verkrijgen j en hij werd 
door zijnen ijver en zijne wijs-
heid geroepen, om in die ge-
westen, de grootste diensten 
aan de godsdienst le bewijzen, 

I. DEEL. 1 

toen hij te Diarbehir, op het 
einde van het jaar 1836 over-
leed. ,De Annales de la Pro
pagation de la foi bevatten 
verscheiden Hrieven van dezen 
prelaät, waarin hij verslag geeft 
van den toestand der missien 
in de door hem bezochte landen. 

AVIAU DU Bois JIB SANZAY. — 
Zie SÄNZAV -Wbh-

AVMEBDE LA CHEVALERIE(HEN
RIETTE), stichtster en eerste 
overste van de congregatie der 
Gedurige Aanbidding, werd den 
27 Augustus 1767, ineenkas-
teel der provincie Poitou ge
boren. In den ouderdom van 
11 jaren als kanonikesse der 
orde van Malta aangenomon, 
was zij in haar 22.e jaar toen 
de Fransche omwenteling uit-
barstte. Gedurende het schrikbe-
wind gevangen genomen en ten 
dood veroordeeld, wijl zij eenen 
priester in haar huis had ver
borgen gehouden, gelukte het 
haar aan het valmes te ont-
snappen, en na den dood van 
ROBESPIERRE, de gevangenis te 
verlaten. Godvruchtige vrouwen 
hadden zieh te Poitiers verbon-
den, om, zonder hären stand in 
de wereld te verlaten, zieh met 
goede werken bezig te houden; 
mevr. ABIER nam in Mei 1790 
deel aan dat genootschap. Twee 
jaren later kwam zij op het 
denkbeeld eener vereeniging van 
dames, welke het gewone leven 
zouden leiden. Ofschoon nog 
zeer jong, werd zij in Julij 
1793 tot overste verk'ozen. Den 
17 October 1800, werd de 
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verceniging der dames door de 
groot-vikarissen van Poitiers 
goedgekeurd, en de verkiezing 
van mevrouw AVMER bekrach-
tigd. Zy be'rjverde zieh om in 
haar inslitnut de gedurige aan-
bidding en de vereering der 
H. harten van J E S o s e n MARIA. 
intevoeren. Mevrouw AVMER be-
sloot ook, zioh aan bet onder-
wijs der jeugd toetewijden. Tar-
w'yl züj de opvoeding der jonge 
.dochters uit den gegoeden stand 
bestuurde, gaf zy tevenskoste-
loos onderwijs aan arme meisjes, 
en beantwoordde op deze wijze 
aan de behoeften der maatschap-
pij. Na aehtereenvolgend ver
scheiden huizen gesticht, en zon-
der aanmerkelijke tegenkanting 
de onstuimige tijden, welke de 
restauratie voorafgingen, door 
geworsteld le hebben, verzocht 
mevrouw AVMER de goedkeuring 
van den H. Stoel; op den 17 
November- 18,17/ bekrachtigde 
eene bulle plegtiglijk de nieuwe 
congregatie. Dezelve teldereeds 
zeslien gesuchten, toen een aan 
val van beroerte, gevolgd door 
eene verlamming der regterzijde, 
voor mevrouw AVMER het begin 
van langdurige gebrekkelijkhe-
den was, die slechts dienden 
om haren moed en hare deugd 
meer en meer te doen uitschit-
teren. Haar dood, voorgevallen 

» den 23 Novb. 1834, dompelde 
in eene ligtelijk te beseffen 
droefheid meer dan drie-duizenc 
personen, die in haar de tee-
derste der moeders verloren, 

AzAi's (PETRUS HVACINTHUS), 
een scherpzinnige wijsgeer, den 
1 Maart 1766 te Soreze gebo 

A Z 'Al
fen., werd in het collegie dier 
stad opgevoed, en verliet hat-
zelve in 18jarigen ouderdom 
eerst, om de scheikunde in dal 
van Tarbes te gaan onderwijzen. , 
Hij bekleedde vervolgens debe-
dieningen van secretaris van den 
bisschop ,van Oleron, die door 
zijne zachte inborst en zijne 
godsvrucht bekoord, hem tot 
den priesterstand wilde bewe
gen) maar AZAIS, die geenerlei 
heiging voor de wereld gevoalde, 
voedde reeds in zijn hart het' 
ontwerp, om in de afzondering 
onschuldige en enkel aan de 
Studie en aan de betrachting 
toegewijde dagen te gaan door-
brengen, Hij had van zijnen 
vader, toonkunstenaar en com-
ponist, lessen in die ku n s l 

ontvangen, en zijn geheelestre-
ven was, om denpost van Or
ganist, in een van de Steden 
verwijderd klooster te bekonaen. 
Hij had het geluk tot de betrete; 
king te geraken naar welke hij 
haakte. Organist van eenBene-
diktijner-klooster in het Ceaen-
«mc/i-gebergte geworden zijnde, 
ontwikkelde zieh in deze een-
zaamheid zijn natuurlijke smaak 
voor de overweging, en nietdan 
met leedwezen verliet hij (№ 
verblijf b'y* de verqietiging der 
Religieuze orden. Hij zag zieh 
alstoen genoodzaakt om parüj 
te trekken van zijne talenten, 
en zieh, aan het onderwijs toe
tewijden. Maar tijdenshetschrik-
bewind, kon deze zoo zachte, 
zoo eenvoudige, niemand ß|" 
leedigende man niet aan öß 

proscriptie ontsnappen, die alle 
weldenkenden trof. GelukkigUjk 
kon hij eene schuilplaats vinden 
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in het ziekenhuig van Tarbes, 
alwäar hij zieh eenigen tijdver-
scholen hield. Het is aldaar dat 
hij, als getuige der mensche-
lijke zwakheden en der god-
vruchtige zorgen, die dezelve 
verzachten, zijne Ferhandoling 
mer de compensation of scha-
deloosstellingen ontwierp en be-
werkte, welk werk hij eerst 
lang daarna in het licht gaf, en 
dat veel tot zijnen roem bijdroeg. 
Op logenachlige aanklagten in 
hechtenis genomen, werd hij 
,door de regtbanlc van Alby 
vrijgesproken, en ging te Ba-
gnères wonen, alwaar hij zieh 
bezig hield met zijn groot werk, 
Système universel genaamd. In 
1806 kwam hij te Parijs, en 
maakte zieh aldaar bekend door 
zijn Essai etc. (Proeve overde 
wereld), eene soort van hoofd-
inhoud van het voorgaande 
werk, hetwelk hem vrienden 
en beschermers verschafte. Tot 
hoogleeraar der geschiedenis en 
aardrijkskunde bij het pryta-
neum van St. Cyr benoemd, 
tijdens de verplaatsing van het-
zelve in la, Flèche, deed hij 
afstand van zijnen leerstoel, om 
zieh ongestoorder met de za-
menstelling zijner werken te 
kunnen bezig houden. Hij deed 
kort daarna, onder den titel 
van Un mois etc. (Fcrbltff van 
eene maand in de Pyrénéen), 
•een werk in het licht, verschlj-
nen, waarin hij, met het uit-
treksel zijner. waarnemingen, 
betrekkelijk deze bergen, het 
verhaalde zijner gewaarwordin-
gen, welke hij aldaar had on-
dervonden, mededeelt. Omtrent 
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denzelfden tijd hield hij in het: 
atheneum eenen cursns, waarin 
hij de hoofd-denkbeelden van 
zijn Systeme universel verklaar-
de, vyaarvan hij dan nuookde 
twee'eerste deelen in het licht 
gaf. Tot jnspecteur van den 
boekhandel te Avignon benoemd, 
was het in die stad, dat hij 

. dat groote werk ten einde bragt, 
hetwelk hem niet minder dan 
20 jaren inspanning had gekost. 
Op het einde van 1812 werd 
hij naar Nancy verplaatst, en 
nadat deze post in 1815 ver-
nietigd was, wilden zijne vrien
den, doch zonder gevolg, hem 
dien van rector der akademie 
doen bekomen, AZAIS kwam 
alsloen te Parijs terug, alwaar 
hij, genoodzaakt om zieh door 
zijne pen een middel van be-
staan te verschaffen, een der 

•medewerkers van den Mercure, 
daarna van den Aristarque, en 
eindelijk van de Annales politü 
gweswerd. Deze schrijver over-
leed in de maand January 1845. 
Hoe weinig vertrouwen men 
ook aan de geestige wetenschap-
pelijke Stellingen van dezen wijs-
geer schenkt, zullen zij toch 
altijd eene gewigtige plaats in-
nemen in de geschiedenis der 
hoogere bespiegelingen van den 
menschelijken gOest, en de sier-
lijke duidelijkheid, waarmede 
hij dezelve mondelings en in 
zijne werken heeft voorgedragen, 
zal ongetwijfeld medewerken, 
om dezelve hiet geheel te doen 
vergeten. Men heeft van hem : 
1.° Essai etc. (Proeve over de 
wereld), Parijs, 1806,in 8.*»; 
—• 2.0 Un mois etc. (Verblijf 

2 
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eener maand in de Pyrénéen), 
ib. 1809, in 8.vo; — 3.o Sys
tème etc. (Àlgemeen stelsel), ib. 
1810—1812, 8 ell.", in 8.™; 
— 4.° De etc. (Over NAPOLEON 
en Frankrijk), Nancy, 1815, 
in 8.̂ 0; — 5.o La raison etc. 
(De rede over de valsche ge-
voïgtrekking gewroken), Parijs, 
1817, in 8.™; —-.6..° Situation 
etc. (Staatkundige en zedelijke, 
toestand van Frankrijk, op het 
einde der zitting van 1815), ib. 
1819, in 8.™ ; — 7.° Jugement 
etc. (Onpartijdige beoordeeling 
van NAPOLEON), ibid 1819, in 
8."»°; — 8.° Du sort etc. (Over 
het lot des menschen in aile 
standen), ibid 1820—1821, 3 
dl.», in 12.™ov — 9.o Cours 
etc. (Leergang van algemeene 
wijsbegeerte), ibid 1823—1824, 
8 dl.a, in 8.vo; — lO.o In
spirations etc. ( Godsdienstige in-
gevingen), ibid 1824, in 18.*°, 
met platen - — 1 1 . » Le nouvel, 
etc. (De nieuwe kindervriend), 
ib. 1825, 24 dl.*, in 1 8 . ™ ; - . 
12.o Des compensations etc. (Over 
de compensatiën of schadeloos-
slellingen in de menschelijhe lot-
gevallen), ib. 1825, 3 dl.«, in 
8.™;,— 13.o idée etc. (Bepaald 
denkbeeld der eerste waarheid, 
en derzelver algemeene gevolgen), 
ibid 1834, in 8 J O ; , — 14.0 
Jeunesse etc. (Jeugd, rijpe ja-
ren, godsdienst, wijsbegeerte), 
ib. 1837, in 8.TO , enz. enz. 

AZUNI (DOMENICO ALBERTO) , 
in 1760, te Sassari, op het 
eiland Sardinië geboren, was 
zeer ervaren in de verschillende 
deelen van de wetenschap des 
regts, en vooral in die, welke 

den zeehandel betreffen. Hij was 
achtereenvolgertd senator en reg-
ter bij de regtbank voor den 
zeehandel. te Nizza, president 
bij het keizerlijke hof van Ge
nua, lid van het wetgevend lig-
chaam in Frankrijk, regier bij 
het hooge geregtshof van hei 
eonsulaat van Cagliari, presi
dent bij de bibliotheek der ko-
ninklijke universiteit dier slad, 
en lid van .verscheiden akade-
mien. AZONI is in het laatst 
van Januarij 1827 overleden. 
Men heeft.van hem verscheiden 
werken, deels in het Fransch, 
deels in het Italiaansch geschre-
ven, welke hewijzen , dat zijne 
kundigheden zeer uitgebreid wa
ren. Zie hier de voornaamste 
derzelve: 1.° Sistema univ. di 
principi del dirilto marit. dell' 
Europa, 1795, 2 dl.» in het 
Fransch vertaald, 1797, 2 dl.» 
in 8.T0; — 2.° Dictionnaire etc. 
(Algemeen beredeneerd Woorden-
boek van het handelregt), een 
zeer geacht werk; — 3.° His-
toire etc. (Aardrijks- Staat- en 
natuurkundige beschrijving van 
Sardinie), Parijs, 2fi uitgave, 
1802, in 8. v°;— 4.o Disser
tation etc. (Verhandeling over 
den oorsprong van het Compas), 
2.o uitgave, Parijs, 1809, in 
8.™; — 5.o Origins etc. (Oor
sprong en voortgang van het 
regt en de wetgeving, belrekke-
lijk het zeßwezen, met aanmer-
kingen over het Zee-Consulaat), 
Parijs, 1810, in 8.™ j — 6.° 
31emoires etc. (Verhandelingen 
om te dienen tot de geschiedenis 
der zeereizen, der oude zeelie-
den van Marseille), Genua, 
1813, in 8,vo j — 7.o Recherches 
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etc. (Nasporingen om te dienen tot 
de geschiedenis der zeerooverijj, 
met een kort begrip der geschikle 
middelen, ter uitroeijing der 
"Barbarijsche zeeroovers), Genua, 
1816, in 8s°; — 8.0 Systeme 
etc. (Algemecn stehet der gewa-
pende zeetogten en der Kapers 

in tijden van oorlog, gevolgd 
door een kort begrip der mid
delen , om de gevaren van de 
scheepvaarl der onzijdigen te ver
minderen) , Genua, 1817, in 
8.™ ; — 9.o Sopra l'ammini
strazione sanitaria, in tempo di 
peste, Cagliari, 1820. 

— — 
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B. 

* BAADER (FRANCISCUS XAVE-
RiDs VON), voornamelijk bekend, 
als een diepzinnige navorscher 
in het gebied der bespiegelende 
wijsbegeerte, werd te München 
in 1765 geboren. "Vroeg reeds 
werd zijne ontwikkeling, die in 
den knaap snelle vorderingen 
scheen te maken, door eene 
neiging tot nachtwandelen en 
door eene hersenontsteking be-
lemmerd, en hij bevond zieh 
werkelijk een' tijd lang in eenen 
staat van ongevoeligheid. Zijn 
vader, de bekwame lijfarts van 
den keurvorst, MAXIMILIAAN Jo-
ZEF van Beißeren, beproefde niet 
om den knaäp door dwang, in 
deze crisis te storen, en weldra 
openbaarde het zieh dat hij er 
wel aan deed; want bij de be-
schöuwing der werken van Eu-CMDES scheen de geest van den 
jongen BAADER op eenmaal we
der te ontwaken, en weldra 
gelukte het hem, zijne, hem 
vooruitgestreefde, broeders te 
overtreffen. In het jaar 1781, 
betrok hij, naauwelijks 16jaren 
oud zijnde, met zijnen broeder JOZEF , de universiteit van In-
golstadt, en hier,.zoowel als te 
Weenen, werwaarts hij zieh later 
begaf, beoefende hij de genees-
kunde. Later echter legde hyj 
zieh op de bergslofkunde toe, 
vermits hij voor de'praktijk der 
geneeskunde weinig neiging ge-

" voelde , en wendde zieh tot den 

beroemden geoloog en neptunist 
GOTTJC. WERNER , te > Freiberg. BAADER kon echter, ofschoon 
hij in naauwe verbindtenis met WERNER stond, zieh met des-
zelfs werktuigelijke inziglen, 
voornamelijk in zijne theorie 
over de bergaderen enz. niet 
vereenigen. Na een driejarig ver-
blijf aldaar, bezocht hij verschei
den berg- en hutwerken van 
Noord-Duitschland, en reisde 
vervolgens door Engeland en 
Schotland. Na zijne lerugkomst 
te München werd hij kort daarop 
(1797), keurvorstelijk munt-en 
bergraad,-in 1799, landraad in 
de directie der bergwerken en 
zoutgroeven, en later opper-
bergraad en lid der akademie 
van wetenschappen. Daar hij 
van de bureau-dienst afkeerig 
was, zoo trachtte BAADER zieh in 
latere jaren, geheel van dezelve 
los te maken, en zijn wensch 
ging in vervulling, toen in 1826 
de universiteit van Landslmt. 
naar München verplaatst werd." 
Htj bekwam den leersloel der 
bespiegelende dogmatiek, dien 
hij voor zieh, als de eerste, 
zelf vestigde, daar hij reeds vroe-
ger voor de filozofie der natuur 
en godsdienst eene byzondere 
voorliefde koesterde, en be-

.kleedde dezen post tot aan zijnen 
dood. De rigting van BAADER 
in het .gebied der wijsbegeerte, 
werd weldra kennelijk, Hij zag 
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in JAKOB BÖHME den groolsten 
Duilschen denker, en gevoelde 
zieh lot denzelven bijzonder 
heengesleept. In het gebied der 
godgeleerdheid achtte hij THOMAS 
VAN AQDÏNO , als geestverwanl, 
zeer hoog. Eene vereeniging der 
(Catholiße) théologie met de 
filozofie, kenmerkte BAADER aan 
zijne leerlingen dikwerf als het 
doel van geheel zijn streven. Het 
beste kan men hem uit zijne 
schriften leeren kennen, waarom 
wij dus alhier de voornaamste 
derzelve willen aanvoeren : 1.° 
Beiträge zur dynamischen Philo
sophie, im Gegensätze der media* 
nischen, 1809 5 .—• 2.° Gedanken 
aus. dem grossen Zusammen
hange des Lebens, 1813; — 3.° 
lieber die Viersahl des Lebens, 
1818 , aan den graaf STODRDZA 
opgedragen ; — 4.° Heber die 
Extase, oder das Verzücktsein 
der magnetischen Schlafredner, 
1817, aan den vorsl GAUCZIN, 
en eene dergelijke verhandeling 
aan deszelfs geestgenoot ESCHEN
MAYER opgedragen; —- 5.° Sur 
la notion de temps, 1818; — 
6.° Sätze aus der Büdungs-
oder, Begründungslehre des Le* 
bens,, 1820; — 7.° Ueber die 
Divimtions-oder Glaubenskraft, 
1822; — ' 8 . ° Ferr/ienta'cogm-
Monis, -, 1822—1825, 6 afl> ; — 
9.° Heber religiöse Philosophie, 
1827;—- lO.o Philosophischen 
Schriften und Aufs-ütze>, Mün
chen, 1831—1832, 2 di>; — 
l l .o Vorlesungen über specula
tive Dogmatik, 5 afl>, Stutgard, 
Mw-Munster, 1828—1836; — 
12.0 Ueber den christlichen Be
griff der Unsterblichkeit, Würz-

bürg, 1835; — 13.o Vorlesun* 
gen über eine künstige Theorie 
des Opfers oder des Cultus, Mun
ster, 1836; — 14.o Ueber das 
Leben JESU von STRAÜSZ, ib. 
1836, enz. enz. F. X. VON BAA
DER overleed den 23 Mei 1841. 

* BAADER (CLEMENS ALOYSIUS 
VON), broeder des voorgaanden, 
in 1762, te München geboren, 
was canonicus te Freising, vroe-
ger consistoriaal-raad te Salz
burg, en overleed als konink-
lijlc Beijersche consistoriaal- en 
schoolràad in 1838; hij is als 
de Uitgever van het Gelehrte 
Bayern, oder Lexikon, aller 
Schriftsteller Bayerns, im 18 
Jahrh., Neurenberg en Sulz
bach, 1804, l.o dl. A—K, be-
kend. — Een der de broeder 
JOZ'EP VON BAADER , is thans 
(1850) nog opper-Beijersch ge
heim- en bergraad. 

BAARDX (PETRUS). — Zie 
BAART -Wbk.-

BABINI (MATTHEUS), iberoemde 
toonkûristenaar , te Bologna in 
1754 uit eene arme' familie ge
boren , werd in het begin door 
zijne ouders tot het beroep van 
heelmeester bestemd, en volgde 
zëlfs gedurende eenigen tijd de 
leergangen der geneeskuridige 
faculteit. Bij den dood zijner 
ouders geheel zonder schuil-
plaats, en zonder middelen van 
bestaan aohtergelaten, werd Tiij 
door eene zijner moe'yjen opgeno-
men, die gehuwd was mot den 
vermaarden tenor-zanger ARCAN-
GELO CORTONIOS, die, bekoord. 

4 
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door den geluklrigen aanleg van 
zljnen neef, er vermaak in schepte 
hem met al de geheimen en re-
gels zijner kunst bekendte ma-
ken. Daar hij een niet minder 
goede tooneelspeler dan uitmun-
tende toonkunstenaar was, zoo 
verwekte BABINI in al de hoofd-
steden van Europa, de leven-
digste geestdrift, ja zelfs prinsen 
en koningen achtten het niet 
beneden zieh, eenige der door 
hem gezongen stukken te ac-
cpmpagneren. Door de keizerin 
CATHARINA tot haren kamer-mu-
sicus benoemd, terwijl mj met 
FREDERIK II in eene soort van 
vertrouwelijkheid leefde, had 
hij , gedurende zijn verblijf te 
Partys, de eer een duo met de 
koningin 'MARIA ANTOINETTE te 
zingen. In 1 7 8 9 , aan het too-
neel van Vemtio verbonden, 
deed hij met de oude kleeder-
dragten de öpera der Horatiers 
van CIMAROSA uitvoeren; het is 
aan BABINI dat Italia deze ge-
lukkige nieuwigheid te danken 
heeft. Na in handel-speculatien 
een gedeelte der fortuin te heb-
ben verloren, .welke hij door 
zijnen werkzamen ijver had ver-
worven, keerde hij naar Bologna 
terug, alwaar hij in 1 8 1 6 over-
leed, BABINI maakte zieh, niet 
minder vrienden door de edele 
hoedanigheden zijns harten, dan 
zijne talenten hem bewonde-
raars verwierven. 

* BABO (FRANZ JOSEPH MARIA) 
— ter vervanging van dat Art. 
in het WbL, — den 1 4 Januarij 
1'756, te Ehrenbreitstein gebo
ren, en den 5 Januarij 1 8 2 2 , 
te München, als hoogleeraar der 

aesthetieh overleden, was een 
der meest gezochte ridder-too-
neeldichters, wiens Otto von 
Wittelsbach nu en dan nog ten 
tooneele wordt gevoerd. In de 
verschillende dramatische voort-
brengselen van BABO ontwaart 
men eene diepe beoefening der 
menschen en hunner betrekkin-
gen, de taal daarentegen laat 
veel te wenschen over. Zijn Arno 
is een met levendige standpun-
ten geschilderd stuk, waarin eer, 
vaderlandsliefde en kabalen met 
kracht zijn voorgesteld. Onder 
zijne Blijspelen verdienen het 
wel aangelegde en grootendeels 
wel uitgevoerde stuk der Puls, 
en het Duitsch eergevoel opwek* 
kende voortbrengsel die Maler, 
vermelding. Zijne tooneelkundige 
werken zijn in 1 7 9 3 en in 1804 
te Berlißn in het licht gegeven. 

BABOIS (MARGARETHA VICTO
RIA), den ' 8 October 1 7 6 0 , te 
Versailles geboren, bekleedt 
eenen eervollen rang-, onder de 
vrouwen, welke zieh in de let-
teren hebben onderscheiden. Na 
gedurende dertig jaren aän zieh 
zelve onbekend te zijn geweest, 
ontwaakte zij eenmaal als dich
teres op het graf eener geliefde 
dochter. Hare elegies maternelks 
(moederlyke treurzangen) waren 
de kreet eener door smart over-
stelpte ziel. Steeds in overeen-
stemming met hare begaafdheid, 
schreef zij nooit anders dan on
der den invloed der ware en 
diepzinnige gevoelens. De va
derlandsliefde boezemde haar in 
1 8 1 5 , hare nationale treurzan
gen in j een edel en grootmoedig 
denkbeeld, deed haar den lof 
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der nieuwere dichteressen ver-
eenigen in een Epilre etc. (Brief 
aan CLOTILDE DE SURVILLE). An
dere bevallige, teedere of heke-
lende steeds wijsgeerige dicht-
stukjes hielden 'hare pen in 
be'weging. Eindelijk vond hare 
muze, na eene lange tusschen-
poozing, en te midden -van 
onuitdrukkelijke ligchamelijke 
smarten, eenen oogenblik de 
stem der jeugd weder, en deed 
dichterlijke toonen hooren in een 
stuk over het Menscheliße le-
ven (la Fie humaine) vol groote 
en verhevenedenkbeeldenj maar 
te gelijkertijd diep droefgeestig. 
Mevrouw BABOIS overleed te Pa
rtys, den 8 Maart 1 8 3 9 . Hare 
Elegies etc. (Treurzangen en 
verschillende gedichten), Partys, 
1 8 0 5 , in 1 2 . ™ , zijn herdrukt 
in 1 8 1 0 , in 8 .™, en in 1 8 2 8 , 
2 dl.« groot in 1 8 . m ° } met pi. 
Deze 3-.E uitgave bevat verschei
den prozastukken, met Onuit-
gegeven Brieven van mevrouw 
BABOIS en Dücis, haren aange-
huwden oom. 

* BACH (JOANNES NICOLAAS), 
director van het gymnasium te 
Fulda, een geacht letterkundige 
en psedagoog, den 4 Augustus 
1 8 0 2 , te Montabaur geboren, 
was de zoon van een' Keur-
Trierschen regerings-advokaat. 
In 1 8 2 1 betrok hij de universi-
teit van Bonn, ova zieh aan de 
klassieke letterkunde toetewij-
den, hoorde de voorlezingen van 
NäKE, WELCHER , HÜLLMANN , 
DELBRÜCK, DIESTERWEG, CAL-
KAR , BRANDIS , en had het geluk 
gedurende een geheel jaar, de 

hu;is- en dischgenoot van AUGUST 
WILHELM VON SCHLEGEL (zie dat 
Art. -Wbfc.-) te zijn. Daar BACH 
sedert 1 8 1 9 vaderloos geworden 
en geheel zonder vermögen was, 
verschafte hem de curator der 
universiteit, de geheimraad REH-
FUES , een aanzienlijk Stipen
dium. Hij werd lid van het 
philologisch seminario, vervaar-. 
üigáp voor de bibliolheek der 
universiteit den Reaal-Catalogus 
der Grieksche en Latijnsche let
terkunde , en bewerkte de beant-
woording der prijsvraag over de 
wijsbegeerte van MARqus AURE
LIOS ANTONINUS. Door de ver-
dediging zijner dissertatie: de 
SOLONE poeta, bekwam hij in 
1 8 2 5 , het doctoraat der filozo-
fie, en tevens eene ondersteu-
ning, om de universiteit le 
Berltyn te bezoeken. Hier wer
den BÖCKH en BUTTMANN zijno 
onderwijzers, de geheimraden 
SÜVERN, SCHMEDDING en W. VON 
HUMBOLDT zijne invloedrijke be-
sehermers. In 1 8 2 5 , bekwam 
hij zijne eerste aanstelling aan 
het gymnasium te Oppeln; in 
1 8 2 8 werd hij eerste onderwij-
zer aan het Leopoldijnsch gym
nasium te Breslau, alwaar hij 
tevens door zijne verhandeling 
de Phileta poeta elegiaco als 
privaat-docent aan de universi
teit werd bevoegd verklaard. Het 
hem aangeboden directoraat van 
het gymnasium te Conus in 
West-Pruissen, wees hij van de 
hand, ten einde niet daardoor 
zijnen genotrijken wetenschap-
pelijken omgang met WACHLER, 
PASSOW, SCHNEIDER, REGIS, VON 
CÖLLE en SCHÜTZ te verliezen. 

G 5 
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Ten «Herst gunstige voorwaar-
den tot de aanneming van het 
direetoraat aan het gymnasium 
tù Fulda., bewogen hem in 1835 
zieh die benoeming te laten 
welgevallen. Hier vond hij eene 
tamelijk verwaarloosde school, 
een » akademisch lyceum met 
akademische vrijheden" te or-
ganiseren, en met de wetenschap 
tucht en orde intevoeren. Hij 
volbragt die taak niet zonder 
hevige en heimelijke reaction. 
Doch, helaas! zijrie werkzaam-
heid was slechts tot 5 körte jaren 
beperkt, terwijl eene rheuma-
tieke galkoorts hem op het ziek-
bed nederwierp, maakte eene 
bijkomende beroerte, acht dagen 
later, en wel op den 16 Janu
ary 1841 , een einde aan zy'n 
leven. Als bewijs zijner onver-
moeide letterkundige werkzaam-
heid kan men de volgende zijner 
geschritten aanvoeren: 1.° So-
lonis Carmina, quae super sunt, 
Bonn, 1825; — 2.°-De Marc. 
Aurel. Anlonino imp. philoso
phante, 1826; —3.°Mimnerni 

' carmina, 1826; -— 4.° Critiae 
reliquiae, 1827; — 5.° Ueber 
den Ursprung und die Bcdcu? 
tung der elegischen Poesie bei 
den Hellenen, 1829; — 6.» 
Callini, Asii, Tyrlaei carmina 
1831 ; — '7 ° Ueber, die eroti
sche Elegie der Hellenen ,1833 ; 
— 8.° Cornelius Tacitus, eine 
biographische Untersuchung, 
1832; — 9.o CORN. TACITI opera, 
quae Supersunt, 2 dl.11, Leip
zig, 1834—35 ; — lO.o Fr. 
Aug. Wolf, eine biographische 
Skizze, 1834; — lï .o De lu-
gubri Graeconm elègia, 2 Spec, 
1 8 3 5 - 3 6 ; — 12.0 Bhabanus 

Maurus, der'Schöpfer des deut
schen Schulwesens, 1835; — 
13.o Nibelungen Not, ein Aus
zug zum Schulgebrauche, mil 
einem Abrisz der mittelhochdeut
schen Formenlehre, 1836; — 
14." De symposiaca Graecorum 
elegia, 1837; —- 15.° Christ
liche Lieder für katolische Gym
nasien, 1838; — 16.o Deutsches 
Lesebuch für Gymnasien, in 3 
leerklassen, elk van 2 afdee-
deelingen; — 17.° Historia cri
tic, poesis Graecorum elegiacae, 
,1840. — "Onderscheidene byV 
dragen tot letterkundige tijd-
Schriften. . 

BACHELOT (JOANNES ALEXIS 
AUGUSTINUS) , lid der maatschap-
pij van Piepus, in 1790 bij 
Moriagne geboren, onderwees 
gedurende eenigen tijd in ver* 
schillende seminarien met het 
beste gevolg de humaniora ea 
de godgeleerdheid. Door den 
H. Stoel tot apostolisch pre-
fekt der Sandwichs-eilanden be-
noemd, ging hij den 7 Septb. 
1826, te Bordeaux scheep, en 
landde, na eene vaart van 10 
maandeu, den 7 Julij te Ho-
nolulu-Oahu. Op de günstigste 
wijze ontvangen, door den mi
nister , die gedurende de min-
derjarigheid des konings met 
de regering belast was, kon 
hij oogenblikkelijk! zijne werk-
zaamheden beginnen, doch, ten 
gevolge van de kuiperijen der 
protestantsche zendelingen, vond 
hij zieh weldra zonder bescher» 
ming, en uit alle plaatsen 
verstobten, waar htj zieh ver-
toonde. In 1829, werd het 
den inboorlingen verboden, bij 
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zijne predikingen en godsdienst-
oefeningen tegenwoordig te zijn; 
twee jaren later (1831) , ont* 
ving hij zelf het bevel van zieh 
te verwijderen, en op zijne wei-
gering om Le gehoorzamen, werd 
hij metgeweld aan boord van 
de brik the Waverley gebragt. 
Op de kusten van California 
geworpen ; verbleef hij aldaar tot 
in 1837, Naar de Sandwichs-
eilanden -teruggekeerd zijnde, 
werd hij er andermaal het vöor-
werp der openlijke of geheime 
vorangingen zijnervijanden, die 
hem op nieuw noodzaakten zieh 
te verwijderen. Na besloten te 
hebben de eilanden ten zuiden 
van den Stillen-Oceaan, te gaan 
bezoeken, overleed hij opzijnen 
togt derwaarts in 1838. 

* BACHIBNE (WILLEM ALBERT) , 
den 24 November 1712, te 
Leer dam, in Zuid-Holland, ge
boren , werd na protestantsch 
predikant te Namen en te Gil
lenberg te zijn geweest, in de-
zelfde belrekking en tovens als 
höogleeraar in de sterre- en 
aardrijkskunde te Maastricht be-
noemd, alwaar hij den 6 Au
gustus 1783 overleed;, hij was 
zeer arbeidzaam, beoefende ver
scheiden nuttige wetenschappen, 
maar voornamelijk de oude en 
nieuwere aardrijkskunde, zoo 
als daarvan getuigen zijne Aard> 
rißskundige Beschrijving van 
het joodsche land; kerkeliße 
Geographie, 1768;.Niemoe Geo-
graphie der Nederlanden, 1769, 
benevens een door hem bezorgde 
veel vermeerderde druk van J . " HUBNERS , Algemeene Geographie 
in 6 döolcn. 
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BACON (JOHN), Engelsche beeld-
houwer, in 1740 te Southwark, 
een thans met London vereehigd 
vlek, geboren, hield zieh in 
het begin bezig met het beschil
deren van porselein, legde zieh 
daarna op de beeldhouwkunde 
toe, waarin hij snelle vorderin-
gen maakte. De koninklijkeaka-
demie van Londen, in de maand 
December 1768 ingesteld, kende 
hem den eersten door haaruit-
geloofden prijs toe, en nam 
hem kort daarna in haar mid
den op. Een standbeeld van 
den gewapenden MARS voltooide 
zijnen roem. Hij voerde daarna 
in Westminster, de praalgraven 
uit van lord CHATAM , lord HALIFAX, van den majoor PEARSON 
en van miss DRAPER. Zijne beste 
werken, zijn geisoleerde beei
den', zoo als* Groot-Brittannic 
den bliksem uitschietende, een 
weeskind dat om eene schuil-
plaats vraagt, • en de Vrede. 
Twee uit'vindingen bevelenhem 
der herinnering der kunste-
naars aan: de standbeeiden van 
kunst-marmer, en het werktuig 
om de vormen van het model op 
het marmer overtebrengen. BA
CON vervaardigde ook Fabels en 
Grafschriften, die niet zonder 
eenige Verdiensten zijn. Hij over
leed in 1799. 

* BADIA v LEBLICH (DOMINGO) , 
een, door zijne belangrijkedoch 
gewaagde reizen, die hij onder 
den näam van ALI BEI EL ABASSI 
ondernam, bellende Spaansche 
reiziger. In 1767 te Barcelona 
geboren, openbaarde hij reeds 
vroegtijdig eenen buitengewonen 
aanleg, zoodat hij reeds in zijn 
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14.0 jaar door KAREL III tot 
den post van opziener der ws-
tensilien (militaire gereedschap-
pen voor kazernen enz.) in het 
kustdistrikt van Granada be-
noemd werd. Vijf jaren later 
werd hij krijgsboekhouder met 
den rang van commissaris. Deze 
amblen stonden echter in geene 
harmonie met zijne lievelings-
studien, zoo als: wiskunde, 
natuurlijke historie, Oostersche 
talen, voornamelijk het Arabisch, 
dat hij bij den beroemden hoog-
leeraar der Arabische taal en 
natuur-onderzoeker, CHRISTOBAL DE B.OJAS CtEMENTE,leerde. Om 
zieh eenen anderen beroepsweg 
te banen, legde hij der regering 
een plan voor, tot eeneweten-
schappelijke reis, in de binnen
landen van Afrika, en de koning 
bewilligde in dit ontwerp.. Zu« 
nen genoemden onderwijzer wist 
hij zoo veel geestdrift voor de 
onderneming inleboezemen, dat 
deze besloot, om de reis met 
hem le ondernemen, CHRISTOBAL 
vergezelde hem echter siech ts 
tot Cadüv, wijl hij zieh niet 
zoo als BADIA aan het gevaar 
der besnijdenis wilde blootstel-
len. Om namelijk voor eenen 
muzelman te worden gehouden, 
bewerkstelligde BADU deze ope-
ratie, die hem bijna het leven 
had gekost, aan zieh zelven. Op 
den 29 Januarij 1803, landde, 
hij reeds te Tanger onder den 
naam van Au, zoon van Os-
MAN BEY, uit het geslacht der 
Abassiden. Voor genealogische 
oorkonden had hij gezorgd; Oos
tersche pracht omringde hem; 
de stiptste in achtneming der 
geboden des korans, en zijne 

vloeibaarheid in de Arabische 
taal, deden bij hem niet in het 
geringste den Christen vermoe-
den. Door zijne uitgebreide ken-
nissen in de aardrijks-, sterre-, 
schei-, artsenij-kunde en ge-
schiedenis, verwekte hij overal 
bewondering en de keizer van 
Marokko, KTOEEI-SOLIMAN, be-
handelde hem op de vriendelijk-
ste wijze, en wees hem een 
paleis in zijne nabijheid aan. 
Doch juist deze edele bejegening 
verijdelde de staatkundige plan
nen van BADIA ; want, volgens. 
de bedoelingder regering, zoude 
zijne reis tot bevestiging der 
heerschappij van Spanje in Ma
rokko dienen, en BADIA had 
reeds omzigtige voorbereidselen 
daartoe in het werk gesleld. 
Het gelukte echter aan zijnen 
schranderen geest, om zieh uit 
dezen neteligen toestand te be-
vrijden, en hij besloot daarom 
eene bedevaart naar Mekka te 
ondernemen. Hij trok door Bar-
barije, Griekenland, Egypte, 
Syriii en Turkije en had ge-

: noegzaam gelegenheid, om de 
, bondigste waarnemingen te ma-
ken. Alom werd hij met de 
meeste geestdrift ontvangen. De 
pachäs van Tripoli, Acre, Mecca 
en Egypte onthaalden hem als 
eenen vorst. Op deze wijze ge
lukte het hem alom daar toe-
•gang te bekomen, waardezelve 
voor andere Christenen gesloten 
was, On hij was de eerste Chris
ten, die de mahomedaansche 
heiligdommen te Mekka binnen 

.trad; ja, wijl hij voor eenen 
nakomeling van den grooten pro-
feet doorging,. zoo viel hem de 
eer ten deel, om met den sul-
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tan ScHERiF GHALEB V het in
wendige , der Kaba te wasschen 
en te berooken. In 1807, keerde 
BADIA naar Konstantinopel terug ; 
doçh vêrwijderde zieh spoedig, 
wijl hij verraad te vreezen had. 
Op het berigt van den inval 
der Franschen in Spanje, be-
gaf hij zieh in allerijl derwaarts, 
doch werd door eene ziekte eénig-
zins opgehouden. Nog ziek zijnde 
kwam hij in zijn vaderland aan, 
en bekwam van KABEL IV den 
raàd, om zieh ter beschikking 
van NAPOLEON te stellen. Deze 
gelastte hem koning JOZEF naar 
Madrid te volgen. Doch men 
vergat hem gedurehde langen 
tijd, wees zijn verzoek, om te 
Parijs zijne reisbeschrijving in 
het-licht te mögen geven, van 
de hand, en liet hem gedurende 
15 maanden met zijne familie 
te Parijs in kommervolle om-
standigheden leven. Eindelijk 
maakte men hem tot bewind-
hebber van Cordova, en kort 
daarop van Valencia. Na den 
terugtogt der Franschen uit 
Spanje, moest hij de gastvrij-
heid van Frankrijk in aanspraak 
nemen-, en hij gaf te Parijs in 
het licht Voyages D'ALI-BEI en 
Afrique et en Asie pendant les 
années 1803 à 1807, 3 dl.% 
1814,,met atlas en platen,een 
werk dat- alom grooten bijval 
vond, en bijna in aile talen van ' 
het beschaafde Europa vertolkt 
werd. Kort daarna bestemde 
men hem, met den titel van 
veldmaarschalk, tot eene zen-
ding naar Indië. , Onder den 
naam van ALI-OTHMAN , reisde 
hij van Parijs naar Damascus, 

< doch overleed in het begin van 

I September 1819, twee dagrei-
zens voor Meserib, waarschijn-
lijk aan gift, dat hem de pacha 
van Damascus, die toenmaals 
door de Engelschen was omge-
kocht, liet toedienen. Zijne pa
pieren werden niet aan Frankrijk 
uitgeleverd. 

BAILLIE (WILLIAM), in 1738, 
in Ierland geboren, diende het 
grootste gedeelte van zijn le
ven als kapitein onder de En-
gelsche ruiterij, en beoefende 
daarbij lot zijne uitspanning het 
teekenen en graveren. Later 
legde hij zieh geheel en al op 
deze kunst toe, en bragt het 
vooral in de graveerkunst in 
verschillende manieren zeer ver,-
voornamelijk worden zijne in 
den smaak van REMBRANDT ver-
vaardigde gravures zeer gezocht. 
De beste kopij van REMBRANDT'S 
Goudweger is door hem vervaar-
digd. Hij is in het begin der 
19.o eeuw overleden. 

BAILLIE (MATTHEW) , was de 
zoon van een' geeslelijke, en 
door zijne moeder, de neef der 
beroemde ontleedkundigen WIL
LIAM en JOHN HUNTER, en werd 
in 1761, in het Schotsche graaf-
schap Lenark geboren. Na zijne 
Studien te Glasgow volbragt te • 
hebben, verkreeg hij het doc-
toraat in de geneeskunde aan 
de universiteit van Oxford. In 
1780 kwam hij te Louden, en 
na den dood zijner ooms, hand-
haafde hij op eene waardige 
wijze hunnen roem. Het kabi-
net van ontleedkundige toebe-
reidselen, hetwelk hij zamen-
stelde, en dat uit omtrent elf 
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honderd stukken bestond, droeg 
niet weinig bij, om zijnen room 
nog le vermeerderen. Gedurende 
dertig jaren oefende hij de 
bediening uit van geneesheer 
in het St. George-hospitaal le 
Londen, en achtereenvolgend 
verscheiden openbare commis
sion , betrekkelijk zijn beroep , 
tot op het tijdstip waarop hij 
zijne praktijk tot de aanzien-

, Ujkste klasse der Engelsche 
maatschappij uitstrekte. Het was 
niet enkel door zijne persoon-
lijke werkzaamheden en door 
zijne geschriften dat D. r BAIL-
HE , zieh bij de kunst en bij de 
menschheid verdiensielijk wist 
te maken: in de maand Decb. 
1818, sehonk hij aan, het ko-
ninklijk geneeskundig collegie 
van Londen zijne heerlijke ver-
zameling van ontleedkundige 
preparaten, met eene dotatie van 
zes honderd ponden sterlings 
tot onderhoud derzelve. Bij zijn 
testament legateerde hij nog: 
1.° aan het collegie van genees-
kundigen te Londen, 300 pon
den sterlings', zijne genees- heel-
en ontleedkundige boekwerken, 
en al het koperwerk tot zijne 
anatomische verrigtingen; — 
2.» aan het genootschap van un
derstand voor de .weduwen en 
weezen der geneeskundigen, 300 
ponden sterlings, Hij overfeed 
in 1823 als koninklijkelijfarts, 
en heeft nagelaten: l.o The mor
bid human Anatomy, zijndeeene 
ontleding der ziekten van de 

' vöornaamste deelen des men-
schelijken ligchaams, 1795, Vier
de uitgave, en Supplement tot 
de eerste uitgave, 1807, door SÖMMEIUM in het Hoogduitsch 

verlaald, 1820, 10 aflev.n met 
pit.11 ; —• 2.° A, Series of en
gravings to illustrate-the morbid 
Anatomy, zijnde eene verzame-
ling van platen tot opheldering 
van het voorgaande werk, 1799 
tot .1802, in 4,to, tweede uit
gave 1812; — 3,o An anato
mical Description of the gravid 
uterus, in 4,'o Nog heeft men 
hem een aantal verhandelingen 
te danken, welke in de Philo
sophical Transactions, 1788 tot 
1789, in de Medical Transac
tions, en in andere genees-
kundige tijdschriften zijn opge-
nomen. 

BAILLIE (JOHN), een geleerde 
kenner der Oostersche lalen, in 
1770, te Inverness, in Schollani, 
geboren, was lang in dienst b« 
de Oost-Indische maatschappij. 
In 1791 in Indie aangekomen, 
'legde hij zieh onvermoeid toe op 
de beoefening der talen van het 
Oosten, en maakte zulke snelle 
vorderingen in dezelve, dat hij 
in 1797, door den gouverneur-
generaal Sir JOHN SHORE , belast 
werd, eene zwaarlijvige verzame-
ling van Mahometaansche wet-
ten , den geheelen Codex hvamea, 
bevaltende, uit het Arabisch 
te vertalen. Slechts het eerste 
deel van dit werk, bevaltende 
de handel-wetten, is in het licht 
versehenen. Bij de stichting des 
collegies van het fort William, 
werd BAILLIE benoemd tot hoog-
leeraar voor het Arabisch, Per-' 
zisch en het Mahometaansche 
regt, welken leerstoel, hij tot m 
1807 bekleedde, wanneer hij als 
resident naar het hot van den 
Nabab-vizier van Oude of AuU 
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gezonden werd. In 1801 gaf hij 
eenige tafels in net licht, om 
de leergangen, welke hij gaf, 
gemakkelijker te maken, en van 
1802—1803, zijne uitgave der 
oorspronkelijke teksten, van vijf 
der meest gezochte werken over 
de Arabische taal, te weten: 
Mint amil, Shurhu miut amil, 

• Misbah, Hedayet unNuhoi en le 
Lafect van EBN HAJEB. In 1815, 
was hij .resident van Lucknow, 
en in 1818 nam hij zijn ont-
slag van alle betrekkingen. In 
1823 in Engeland teruggekeerd 
zijnde, werd hij lot een der 
direcleurs van de maatschäppij 
benoemd, en overleed in 1833. 

BAILLOT (PETBÜS MARIA FRAN- • 
CISCÜS DE SALES), beroemde vi-
oolspeler, te Passy, in 1772, 
geboren, bezocht, na lessen van 
de vermaardste meesters te heb-
ben bekomen, Italic, en hield 
zieh eenigen tijd te Rome op, 
ten einde zieh onder de leiding 
van den beroemden POLLANI ver-
der te bekwamen. In 1791, te 
Parijs teruggekeerd, trad hij het 
eerst op in het orkest van Mon
sieur , toenmaals door VIOTTI 
bestuurd; maar weldra verving 
hij RODE in het conservatorium 
als plaatsvervanger, en laterals 
titularius. Daar is het dat hij 
zieh door een ruim en schilte-
rend spel deed onderscheiden, 
dat slechts het deel van een klein 
getal kunstenaars is. Zijne za-
menstellingen hebben iets ern-
sligs" en droefgeestigs, helwelk 
"zieh vooral in zijne Andantes 
doet opmerken. Hij overleed 
te Parijs, den 16 September 
1842. Men heeft van hem: 1> 

Méthodes eic,(Viool- en Violoncel-
School), Parijs, 1803, in 4>j 
— 2.° . Quarante etc. {Veertig 
slukken voor de viool en de vi-
oloncel); 3.°'Recueil etc. 
(Verzamêling van slukken om te 
stellen tegen over de scholschrif-
ten tegen het conservatorium ge-
rigt), Parijs, 1803, in 4.t° 

BAILLY (STEFHANUS MARINES), 
geneeskundige, te Blois, in 1795 
geboren, kwam de leergangen 
der'geneeskundige faculteit te 
Parijs volgen, alwaar hij weldra 
in naauwe vriendschapsbetrek-
king met D.* GALL geraakte, 
en zelfs het gouvernement be-
woog, zieh zijne phrenologische 
verzameling aan te schaffen. In 
1820 ondernam hij eene weten-
schappelijke reis naar Napels, 
vervolgens naar Rome, alwaar 
hij zieh met eene builengewone 
inspanning op de beoefening der 
land-koortsen toelegde.. Hij tee-
kende het resultaat zijner waar-
nemingen op in zijne Traité etc. 
(Verhandeling over de binnen-, 
eenvoudige- en gevaarlijké koort-
sen) ; in dit vak werd BAILLY 
een geheel speciaal man. In 
1825 te Parijs teruggekeerd, 
las hij in de akademie van we-
tenschappen verscheiden Verhan
delingen voor, waarvan eenige 
ten doel hadden de bepalingder 
omstandigheden, welke op de 
productie der suikers invloed 
hebben , physiologische en ana
tomische Nasporingen over het 
hersen-gestel. Eenigen tijd daarna 
liet hij een los stukje drukken 
over de . Bewijzen van het be-
staan van God en der zedelijke 
vrijheid uit de leer van GALL 
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ontleend, waarin hij iracht te 
bewijzen, dat, wel verre van 
dezelve le ondermijnen, dit stel-
sel al de groote denkbeeiden 
bekrachtigt, die het oudste en 
edelste erfdeel des menschelijken 
geslachts uitraaken. In 1825, 
verkoos de philhelleensche com-
missie van Parijs hem, om 
in Griekenland de verschillende 
takken der geneeskundige dienst 
te gaan organiseren. Na een 
vijfjarig verblijf in dat koning-
rijk, en alvorens naar Frankriß 
terugtekeeren, voerde het ver
langen , om de ziekten aan het 
Oosten eigen, van nader bij te 
beoefenen, hem naar Konstan
tinopel, alwaar hij eenigemaan-
den vertoefde. In Parijs terug-
gekeerd zijnde, legde hij zieh 
onafgebroken toe op de nitoe-
fening van zijn beroep, hetwelk 
hem echter niet belette, om 
vrij dikwijls, in tijdschriften, 
artikels over verschillende on-
derwerpen, maar voornamelijk 
over de Phrenologie te leveren. 
Deze bekwame arts overleed te 
Parijs in Julij 1837. 

* BAIRACTAR (MUSTAPHA) , • in 
1808, groot-vizier onder den 
Turkschen keizer MAHMUD II, 
had het gezünde begrip opgevat, 
dat, zoude het Turksche rijk 
langer bestaan, de regering en 
het volk van Turkije vele voor-' 
oordeelen moesten aOeggen. Hij 
•wilde de Janitsaren op de Eu-
ropesche wijze ingerigt en hunne 
magt beperkt hebben. Dit be-
leedigde de Janitsaren en meer 
nog de rijke Türken, die hen 
op hunne handhielden, om zieh 
tegen de roofzuclu der groote 

Staatsbeamten te beveiligen, on 
zieh te dien einde onder de Ja
nitsaren , welke de garnizoens-
dienst verrigtten , hadden doen 
inschrijven, om door gesehen-
ken aan hunne kameraden, in 
geval van, nood zieh van hunne 
hulp te verzekeren. Deze inge-
schrevenen spoorden de dienst-
doende militie tot eenen opstand 
aan, waarbij de sultan zelf in 
groot gevaar geraakte, en BAI-RACTAR genoodzaakt werd, om 
zieh den 20 November 1808, 
met zijn paleis in de lucht te 
laten springen. 

* BAKER (HENDRIK), een scherp-
zinnige natuuronderzoeker, in 
het begin der 18.<? eeuwtelo»-
den geboren, was voor den boek-
handel bestemd, doch legde zieh 
toe op natuurkundige en wijs-
geerige onderzoekingen, en hield 
zieh met een gelukkig gevolg 
met de kunst bezig, om doof-
stommen te leeren spreken. In 
1740 werd hij lid der konink-
lijke maatschappij van oudheden 
te Lenden, en overleed den 25 
November 1774, nadat hij de 
natuurkunde met verscheiden 
gewigtige ontdekkingen voor de 
kruidkunde, geschiedenis der 
dieren en electricileit verrijkt 
had. Zijne voornaamsle Schrif
ten zijn: l.o. The Microseppe 
made easy,, Lenden, 1743, in 
8 . ™ , dikwerf herdrukt, en in 
het Nederduitsch en Fransch 
vertaaldj — 2.° Employment 
for the Microscope, Louden 1753, 
in 8 . ™ j in het Hoogduitsch' 
vertaald, Zurich, 1753, in 8."° 
met platen; verder verscheiden 
verstrooide verhandelingen. 
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BALBI (ADRIANÜS), een aard-
rijkskundige, in 1782, te Ve
netie, geboren, maak-te zijne. 
Studien in het collegie der 
adellijken, en werd in 1797, 
hoogleeraar der wis- eri aard-
rijkskunde te San Vito, del 
Tagliamento, in Frioul. Hij 
onderwees vervolgens te Vene
tie en te Eermo, kwam in 1821 
in Frankrijk, ondervond er 
groote ontberingen, en verliet 
hetzelve in 1832, om zieh naar 
Oostenrijk te begeven. Door den 
keizer met onderscheiding ont-
vangen, werd hij benoemd tot 
raad yan zijne majesteit voor 
de aardrijks- en staatsbeschrij-
ving. In zijn vaderland lerug-
gekeerd, overleed hij aldaarden 
13Maartl848, als lid van ver
scheiden geleerde genootschap-
pen. Behalve een Abrégé etc. 
{Kort begrip der aardrijkskunde 
van MALTE BRÜN) , Parijs, 1831, 
2 dl.» in 8.'° , en atlas, dik-
werf herdrukt, heeft men van 
hem: l.o Prospetto politico-geo
grafico delio stato del Globo, 
Venelìe, 1808, in 4.*>j — 2.° 
Compendio di Geografia univer
sale, ib. 1817,' in З л о ; _ 3.o 
Elementi di Geografia, ib. 1818, 
in 12 . m 0 ; — 4.° Essai etc. 
(Statistieke proeve omtrentde 
koningrijken Portugal enAlgar-
vie), Parijs, 1822, 2 di." in 
8л п , met, 2 tabellen ) — б.о 
Atlas etc. (Ethnographische atlas 
desaardbols, enz.), ib. 1826, in 
ibi., met eene inleiding, in 
8.v0 DU werk is zeer volledig; 
het biedt de eerste algemeene 
rangschikking aan aller bekende 
oude en nieuwere volken, voi-' 
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gens hunne talen, en volgens 
eene welénschappelìjke en bere-
deneerde orde ; — 6.° Abrégé etc. 
(Kort begrip der aardrijkskunde), 
Parijs, 1832, 3.e uitg. 1842 , 
in 8 .v° , dat veel bijval heeft 
gevonden; — 7.o Essai etc. 
(Statistieke proeve over de bi-
bliotheken van Weenen), 1835, 
in 8Jо ; — 8.0 Scritti geogra
fici , statistici e varii etc., Tu-
rijn, 1841—42, 5 di,", in 18.mo 
Dit is de bijna volledige verza-
meling, der sedert 1828, door BALBI, in verschillende dagbla-
deti van Frankrijk, Duitschland 
en Italie,.in het licht gegeven 
Artikels, enz. 

BALBIS (JOANNES BAPTISTA), 
kruidlmndige, in 1765, te ilo--
resta in Piemont geboren, werd 
in 1797, als arts verbunden aan 
de militane hospitalen van de 
Fransche ìegers der Alpen en 
van Italie. Toen koning EAREL 
EMMANUEL in 1798, genoodzaakt 
was de kroon nederteleggen en 
zijne Staten te vertaten, werd 
BÀLBIS tot lid van het provisi-
oneel bestuur benoemd ; maar 
hij haastte zieh, zoodra hem 
zulks mogelijk was, om de 
staatkundige loopbaan te verta
ten , ten einde zijne gelief koosde 
Studien te hervatten, en in 1800 
aanvaardde hij den leerstoel voor 
de kruidkunde aan de unìver-
siteit "van Turijn. Hij verloor 
denzelven in 1814, en begaf 
zieh naar Pavia, vanwaar hij 
in Frankrijk kwam. In 1819 
verkreeg hij het opzigt over den 
kruidkundigen luin yan Lyon; 
eenige onaangemamheden be-
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wogen hem, om in 1830 zijn 
ontslag uit die betrekking te 
vragen, hij keerde n'aar Piemont 
terug, alwaar hij den 13 Fe-
bruarij 1831 overleden is. Men 
heeft hem te danken : 1.° Elencho 
delle Piante crescenti nei con
torni di Torino, Turijn, 1800, 
in 8.™; —2.°lÉnumeratioplan-
iarum Officinalium, ib. 1804, 
ih 4. t oj — 3.° Miscellanea bo
tanica, ib. 1804, in 4 > ; — 
4.° Miscellanea altera botanica, 
ib. 1806, in 4. t 0; — 5." Flora 
Taurinensis, ib. 1806, in 8.™; 
— 9.° Catalogi fior ti botanici 
Taurinensis ad annos 1806— 
1813, in 8 . ™ ; — 7.o Horti 
academici Taurinensis slirpium 
minus cógnitarum aut fere no-
varum icones et descriptiones, 
1810, in 8.T0j — 8.o Materies 
medica, 1811, 2 dl. n, in 8.?°; 
— 9.o Flora Ticìnensis (met 
BOCCA), Parijs, 1816—1821, 
2 di.», in 4.to; — lO.o Flore 
Lyonnaise, Lyon, 1827—1828,, 
2 dl.n in 8.?0, met een Sup
plement, ib. 1835,,in 8 .V0; — 
11 . 0 talrijke Verhandelingen in 
de verzameling der akademie 
van Turijn, waarvan hij lid 
w a s . BALBIS heeft eene rìjke 
verzameling van planten nage-
laten. 

BALBO (de graaf PROSPERUS) , 
minister van Staat , den 2 Julij 
1762 te Chieri in Piemont ge
boren, en den 14 Maart 1837, 
te Turijn overleden, gevoelde 
eene natuurhjke neiging voor de ' 
nalnur- en wiskundige weten-
schappen, hetwelk hem echter 
niet telette de regtsgeleerd-
heid grondig te beoefenen. Vie-

TOR AMADEUS III bonoemdehem 
tot zijnen gezant bij de Fran-
sehe republiek, en debekwarae 
onderhandelaar vertraagde. den 
val der Sardinische monar« 
chie. NAPOLEON wilde hem aan 
zijne dienst verbinden; BALBO, 
tot rector der universiteit van 
Turijn benoemd, nam eene be
trekking aan, waarin een amb-
tenaar, met andere gevoelens 
dan bij bezield, veel kwaad 
had kunnen doen. Baad der 
universiteit van Franhrijk, en 
algemeen inspecteur der Studien 
geworden zijnde, had hij nieuwe 
gelegenheid om zijne talenten 
ten nutle. aantewenden. Bij de 
herstelling der Sardinische mo-
narchie, kwam hij' in den op-
persten regentschapsraad, en 
werd hij in 1816, door VICTOR 
EMMANUEL tot gezant in Spaiyo 
benoemd. In 1817, werd hij, 
met den titel van minister van 
Staat aan het hoofd van het 
openbaar. onderwijs geplaatst. De 
post van eersten slaats-secretaris 
voor binnenlandsche zaken werd 
hem in 1819 toevertrouwd; hij 
deed afstand van denzelven, door 
het onderteekenen der laatste 
acte van het bestuur van zijnen 
vorst,'in den noodlottigett nacht 
van den 13 Maart 1821. Her
vormingen, door den invloed 
van den graaf BALBO , in het 
staatkundig beheer, en in de 
universitaire en regterlijkeorga-
nisatie gebragt, kenmerken het 
tijdperk, dat hij als openbaar 
ambtenaar fungeerde. Aan het 
stille leven teruggegeven, be-
noemde KAREL ALBERT hem tot 
voorzitter van de afdeeling der 
geldmiddelen in den staatsraad. 
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Deze vorst ging voort, hemmet 
schitterende onderscheidingen te 
overladen. Maar de gunst, welke 
deze geleerde het meest op prijs 
Steide, was het voorzitterschap 
der koninklijke akademie van 
wetenschappen, waarvan hij se
deri . lang lid was. De graaf 
•BALBO, een ervaren staalsman, 
een onbaatzuchtig onderdaan, 
was een even zoo diepzinnige 
als zedige geleerde. 'Van zijne 
werken verdienen bijzondere ver
meld ing: 1.° Rapporto storico, 
o trasunto degli atti dell' aca-
demia reale delle scienze, toen 
hij secretaris van dat genoot-
schap was; — 2.° La vita del 
d'Antoni; — 3.° Discorso sulla 
fertilità del Piemonte;.—• 4.° 
Quatro lezioni sul mètro sessa
gesimale; — 5." Due lezioni sull' 
"università di Torino. Verschil- „. 
lende verzamelingen bevatten 
werken van mindere uitgebreid-
heid. Men was begonnen ora 
dezelve in 1830, onder den titel 
van Opere varie te vereenigen. 
Deze verzameling moestuitdrie 
deelen bestaan ; het eerste der-
zelve is slechts in het licht ver
sehenen. 

BALLANCHE (PETRUS SIMON), 
een filozoof, niet in den zin, 
welken men tegenwoordig aan 
dien titel hecht, maar in den 
geest van PLATO, en beter nog 
van ORPHEUS , dien hij tot on-
derwerp van eene zijner zamen-
stellingen heeft verkozen, wérd 
in 1776 te Lyon van ouders 
geboren, die op eene eervolle 
wijze in den boekhandel bekend 
waren; zijne kindschheid en 

jeugd waren lijdend, kwakke-
lend en huiszittend. Gedurendé 
het beleg van Lyon, hetwelk 
voor hem zonder ernstige lot-
gevallen afliep , dacht hij over 
een Lyôneesch heldendicht in 
proza na, hetwelk hij waar-
schijnlijk 'heeft ten einde ge
bragt, doch dat niet gedruktis: 
Na het beleg nam hij met zijne 
moedër de vlugt naar het land, 
en was aldaar aan allerlei ont-
-beringen bloolgesteld. Zieker en 
meer lijdend dan hij het tot 
dusverre geweest was, na den 
9 thermidor te' Lyon terugge-
keerd, onderwierp hij zieh met 
gelatenheid, en met den moed 
eens mans, aan de operatie van 
liet trepaneren (schedeldoorbo-
ren), die hem voor altijd wan-
stallig maakle, maar die voor 
-het overige eene zigtbare ver-
betering in zijnen toesland te 
weeg bragt. De eerste vrucht 
zijner leesoefeningen en zijner 
overwegingen was zijn werk over 
het Gevoel (le Sentiment), het
welk hij liet drukken, doch dat 
hij later niet waardig keurde, 
om in de verzameling zijner 
Werken eene plaats le beklee-
deh. Te midden zijner leiter
kundige afleidingen, hield hem 
ook het toekomstige lot van 
Frankriß bezig; hij zocht eene 
oplossing van het groóte vraag-
stuk des menschelijken noodlots; 
hij voerde al de groóte punten 
aan, welke later het eenige punt 
zijner overwegingen en Studien 
moeslen zijn; metgèestdrift om-
helsde hij de beginselen van DE , 
MAISTRE (zie dat Art. -Wbk.-), 
Wiens naam hij nog niet kende, 

2 
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en van die teedere en godsdien-
stige schrijvers, wier werken te 
lezen zijn wellust was. In 1802 
te Parijs gekomen, ging hijda-
delijk den heer DE CHATEAUBRI
AND bezoeken, wiens Geest des 
Christendoms juist in het licht 
was versehenen, en van dien 
oogenblik af, ontstonden er tus-
schen hen beide vriendschaps-
betrekkingen, die de tijd meer 
en meer versterkte, en welke 
de dood wel heeft kunnen' ver-
breken, maar niet vernietigen. 
Zlj deden gezamenlijk, in 1804, 
eene reis naar la Grande-Char
treuse (het groote Karlhuizer-
klooster bij Grenoble); en toen 
de heer DE CHäTEAUBRUND naar 
Jerusalem vertrok, volgde hem BALLANCHE naar Venetie, van 
waar hi] mevrouw DE CHEITEAU-BRIAND naar Frankrijk terug ver-
gezelde. In de volgende jaren 
deed hij, zoo ter bevordering 
zijner gezondheid, als om aflei-
ding voor zedelijke kwellingen 
te vinden, verscheiden reizen 
naar Montpellier. Op eene der-
zelve, ontraoette hij den heer DE BONALD , dien hij beminde 
alvorens hij hem gezien.had, 
wijl hij, ten minste gedeeltelijk 
de gevoelens van dien diepzin-
nigen schrijver deelde. Hij had 
de eersle gezangen van Antigone 
in 1812 reeds afgewerkt; ging 
dit werk te Rome voortzetten, 
en vestigde zieh kort daarna te 
Parijs, alwaar hij van toen af 
te midden van eenen uitgezoch-
ten kring leefde, ter wijl hij te 
midden der staatkundige; woe-
lingen, waarin hij een levendig 
belang Steide, de nasporing der 
waarheden voortzette, die vpl-

gens hem de Fränsche maat-
schappij op onwrikbare grönd-
slagen moest herstellen. In 1824, 
deed hij eene tweede reis naar 
Rome, en vormde alstoen het 
ontwerp der Palingenesie uit 
drie dichtstukken en proza za-
mengesteld. Wij kunnen het 
stelsel van BALEANCHE niet beter 
doen kennen, dan door aan DE 
CHäTEAUBRUND dalgene te ont-
leeneh, wat hij er in de voor-
rede der Etudes hisloriques van 
gezegd heeft: » De.wijsbegeerte 
van BALLANCHE is eene chrisie-
lijke theosophie, Volgens deze 
wijsbegeerle bestuurt eene alge-
meene providentieele wet het 
geheel der menschelijke lotge-
vallen van het begin tot het 
einde. Deze algemeene wet is 
niets anders dan de ontwikkeling 

' der beide voortbrengende begin-
seien, het verval en het herstel, 
beginselen die in alle algemeene 
overleveringen der menschheid 
worden wedergevonden, en die 
het Christendom zelf zijn; het 
levendige gevoel dezer beide be
ginselen brengt eene psychology 
voort, die de menschelijke Ver
mögens verklaart, terwijl zij van 
de inwendige natuur van den 
mensch verslag geeft, en die 
zieh in den zamenhang der oude 
talen openbaart. Gedurende zijne 
werkzame loopbaan zoekt de 
mensch rusteloos naar den weg 
van het verval tot het herstel, 
ten einde tot de verloren een-
heid te geraken." Hartelijk en 
opregt aan de oude dynaslieder BOUBBONS verkleefd, had hij ge-
wenscht, dat zij openhartiglijk 
de gebeurde zaken (faits aecom-
plis) had kunnen aannemen, en 
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Frankrijk Velgens de in de char le 
geschreven beginselen regeren. 
Het trof hem levendig, tezien, 
dat zij anders handelde, en hij 
was een dergenen, die, zon-
der dezelve te** verlangen, de 
Julij-omwenteling begrepen. Zijn 
roem, als denker en schrijver, 
was langzamerhand toegenomen. 
In 1842 werd hij lid der Fran-
sche akademie, bij welke hij 
DUVAL verving. BALLANCHE over-
leed den 12 Junij 1847, omringd 
door den troost der godsdienst, 
welke hij nooit had opgehouden 
te beminnen en te beoefenen. 
Zijne Œuvres (Werken), waarvan 
hij eene volledige uitgave gereed 
maakte, moest'en uit 7 dl.11, in 
8s° bestaan. Vier derzelve zijn 
slechts in hei licht, versehenen, 
welke bevatten : l.o Antigone', 
l'Homme sans nom, Elegie, 
Fragments; .— 2.o Essais sur' 
les institutions sociales, le Vieil
lard et le jeune Homme; — 3.o 
Essais de Palingénêsie, Prolé
gomènes; — 4.o Orphée. De 
beste levensbeschrijving, welke 
er tot dusverre van BALLANCHE 
bestaat, komt voor in het 3.o 
dl. der Portraits littéraires van 
SE SAINTE-BEUVE. , 

BALLESTEBOS (don FRANZISCO), 
Spaansch luilenant-generaal, te 
Saragossa, in' 1770 geboren, 
was in den ouderdom van 23 
jaren 1;<> luitenant in het regi
ment vrijwilligers van Aragon. 
Hij onderscheidde zieh in den 
veldtogt van Katalotiië tegen de 
Franschen, na den dood van 
IiODEWUK XVI, en verdiende 
door zijne dapperheid den rang 

T van kapitein. In 1804 besohul-
'digd, van in eenen aanmerke-
lijkén" aankoop van voeder, drie 
duizend rahtsoenen ten zijnen 
voordeele verdonkerd te hebben, 
werd hij van zijnen rang afge-
zet. Het gelukle hem echter 
wederom , door tusschenkomst 
van den prins des vredes, EM
MANUEL GoDo'i, in Asturie, als 
chef der tolbeambten (del Jíes-
guardó) aangesteld te worden, 
welken post hij nog in 1808 
bij den inval der Franschen be-
kleedde. De junta van AsturiS 
vertrouwde hem het bevel over 
e'en regiment toe. Tot brigadier 
en later tot veldmaarschalk be-
noemd, verwierf hij eenen groo-
ten roem van moed en beleid. 
Nadat Spanje de hulp van En-
geland had ingeroepen,. eischte 
het Engeische bestuur, dat het 
opperbevel aan den hertog van 
WELLINGTON zou worden gege-
ven; met tegenzin onderwierp 
zieh BALLESTEROS, aan de uit-
spraak der Cortés, die er in 
bewilligden; hij ondervond te-
genspoeden, die aan het mis-
noegen werden toegeschreven, 
en zag zieh verpligt, om zieh 
door eene Memorie te regtvaar̂  
digen. In 1814 benoemde FER-
niNAND VII hem tot minister van 
oorlog; ; doch hij behield zijne 
portefeuille niet lang: als slagt-
bffer eener ongenade','welke hém 
ongetwijfeld eene di'er kuiperijen 
had berokkend, welke aan het 
Späansche hof" zoo menigvuldig 
zijn,.werd hij met eenpensioen 
ten halve bed rage van zijn trak-
tement, naar Valladolid ver
bannen. Hij bevond zieh nog 

.3 ., • •' •: 



118 6 A L . 

in die stad tijdeñg de omwen-
teling van 1820. Bij FERBINANÖ 
teruggeroepen, bewoog hij dien 
vorst om aan Spanje eene con
stitute te geven; hij was tot 
vice-president der provisioneele 
junta benoemd. Toen de Fran-
schen, onder aanvoering van den 
hertog van ANGOULÉME, binnen 
Spanje vielen, irolt BALLESTEROS 
met tien duizend man legen 
hen op; maar hij capituleerde 
te Grenada, drong vervolgens 
lot Cadix door, om gemeen-
schappelijk met de Fransohen 
te handelen, en bevond zieh 
aldaar op den oogenblik van de 
bevrijding des konings. BALLES
TEROS verzocht aan zijnen vorst 
een gehoor, die hem hetzelve 
weigerde, en hem zelfs het be
vel gaf, zieh naar Grenada te 
• verwijderen. In 1823 genood-
zaakt zijn vaderland te verlaten, 
kwam hij te Parijs, alwaar hij 
op het einde van de maand Junij 
1832 overleed. 

BALMÉS (JACOBUS LUCIANOS) , 
publicist, den 28 Augustus 
1810 , te Vieh, in Katatonie, 
geboren, sludeerde eerst in het 
seminarie dier stad, kwam ver
volgens met eene beurs, in de 
universiteit van Cervera, alwaar 
hij grooten roém verwierf. Na 
tot licentiaat in de godgeleerd-
heid te zijn bevorderd, werd 
hij in 1833 tot priester gewijd, 
ging te Vieh eenen leérstoel in 
de wiskunde bekleeden, en be-
steedde zijne vrije oogenblikken 
aän de beoefening der stäalkun-
de, der geschiedenis en vooral 
der wijsbegeerte. In het begin 
van 1839 schreef eeri tijdschrift 

van Madrid eene prijsvraag uit, 
op eene verhandeling over den 
ongehuwden Staat der geestelij-
ken; BALMES dong mede naar 
den prijs, en verkreeg tot be-
boning, dat zijn werk gedrukl 
werd. Daar hij de staatkundige 
gebeurtenissen meer van nabij 
wenschte gade te slaan, ging j 
bij te Barcelona wonen., en gal 
van 1840 tot 1845 , verschei
den brochures in het licht, die 
de aandacht zijner landgenooten 
op hem vestigden, en hem in 
de akademie dier stad deden 
opnemen. Hij bezocht vervol
gens Engeland en Frankrijh, 
bragt in 1843 zes maanden te 
Parijs door, en keerde naar 
zijn vaderland terug, alwaar hij 
zieh aan het hoofd Steide van 
een dagblad, getiteld: El Pensa-
miento de la Nacion. Zyn doel 
was, om door zijne geschrit
ten, een opregt en duurzaam 
verbond tusschen de vrijheid 
en het gezag voortebereiden, en 
de partijen te verzoenen, door 
ISABELLA, met den zoon van 
don CARLOS in den echt te doen 
treden. Na het huwelijk der 
koningin werd deza uitgave ge-
slaakt, nieltegenstaande dezelve 
talrijke Iezers leide, en aan 
haren stiehter een aanzienlijk 
inkomen verschafte. Zijne onr 
dermijnde gezondheid eischte 
rust en alleiding. Hlj deed op 
nieuw eene reis naar Parijs, 
en keerde van daar eerst naar 
Madrid en vervolgens naar Bar
celona terug. Zijne ziekte ver-
ergerde; men raadde hem aan 
de lucht der bergen van den 
geboortegrond tegaan inademen, 
hij kwam te Vich terug, en 
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"overleedaldaar den 0 Julij 1849» 
den roem nalatende van eenen 
priester, even verheven door 
zijne -latenten als door zijne 
deugden. Behalve zijne staat
kundige losse stukken, heeft 
men hem te danken: l.o Staat-
en huishoudhmdige aanmerkin-
gen over de geesteltyke goederen, 
Yich, 1840, in fojLj — 2.o 
Het Protestantismus met het Ca-
tholicismus vergeleken, Partys, 
1844, 3 dl." in 8.voj dit is het 
voornaamste werk van BALMES , 
en een der belangrijkste geschrif-
ten, welke in den laatsten tijd 
zijn in het licht versehenen. De 
schrijver had hetzelve zamen-
gesleld met het doel, ora legen 
(JuizoT.en andere publicisten te 
bewijzen, dat op het tijdstip, 
waarop de protestantsche hervor-
ming voltrokken werd, de men-
schelijke geest niet meer dan 
op eenig ander tijdstip beregtigd 
was, om zieh te emaneiperen. 
Hij sielt zieh tot taak om aan 
te toonen, dat in de oudheid, 
en gedurende de middeleeuwen, 
er alle kracht der Catholtjke 
instellinge.n noodig was, om de 
onstuimigheid der hartslogten te 
beteugelen, en dat een onbe-
paald, niet zamenhangend, op 
het vrije onderzoek gegrond stel-
sel, zoo als het Protestantismus, 
in deze onderneming zou be-
zweken zijn. Terwijl hij daarna 
overgaat tot het onderzoek der 
beschaving,,sedert de 16.e eeuw, 
toont hij aan, dat alom, waar 
er beschaving ontwikkeld is, 
men aan het Catholieismus deze 
weldaad te danken heeft, en 
dat inlegendeel telkens als de-

,H 

zelve belemmerd is, de schuld 
daarvan in het Protestantismus 
moet gezocht worden. Ziedaar 
het heerschende denkbeeld van 
dit werk. De eerste hoofddee-
len zijn aan de bepaling toe-
gewijd van hetgene, wat men 
door catholtyk beginsel en pro-
testantsch beginsel te verstaan 
hebbe. Het overige biedt eene 
geschiedkundige vergelijking aan 
der resultaten, welke de beide 
eerediensten, zoo met betrek-
king tot den persobn, als tot 
de familie en de maatschappij 
hebben opgeleverd; — 3.o El 
criterio of Logica, ten gebruike 
van den beschaafden stand, Bar
celona, 1848,.in 8.TWJ — 4.o 
Brieven aan een'' twtyfelaar, ib. 
1846, in 8 . v ° ; - r 5.o Staatkun
dige Schriften, Madrid, 1848, 
in 4.*° 5 — 6.o Fondamenteele 
wijsbegeerte, Barcelona, 1846, 
4 dl.» in 8 . ™ A I zijne geschrit
ten zijn in het Spaansch, met 
uitzöndering alleen van 7.o Pius 
IX, Madrid en Partys, 1848, 
in- 8. V O , dat in het Fransch en 
in het Spaansch is. BALMES was 
lid der koninklijke akademie van 
Madrid,, waarin don J. J. DE MORA , zijn opvolger, den 10 
Deeember 1849 , zijne lofrede 
uilsprak. 

BALTARD (L. P . ) , een teekeu-
en bouwkundige, in 1764 te 
Partys geboren, begaf zieh, na 
zijne leergangen onder bekwame 
meesters te hebben volbragt, 
naar Itatie, om zieh door de 
beoefening van de meesterstuk-
ken der oudheid vorder te be-
kwamen, en hield zieh eenigen 

4 
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lijd te Rome op, • waarvan hij 
de voornaämste gedenkstukken 
afteekende. Bij de oprigting der 
Polytechnische school, werd hij 
aari dezelve verbunden, als on-
derwijzer der burgerlijke bouw-
kunde, en droeg er aan zijne 
kweekelingen voor, devgeschie-
denis der kunst bij de Egyp
tenaren , de Grieken en de 
Romeinen. Kort daarna door 
DURAND vervangen, hield hij 
zieh bezig met de voorbereidïng 
der gewigtige uitgaven, waaraan 
hij zijnen roem te danken heeft. 
In 1814 tot bouwmeester der 
gevangenissen van Parijs be-
noemd, en later met het opzigt 
der gemeente-gebouwen belast, 
legde hij in die verschillende 
betrekkingen, eene zeldzame be-
kwaamheid aan den dag. Zijne 
talenten verwierven hem de eer 
van tot den raad der burgerlijke 
gebouwen te worden geroepen, 
terwijl hem tevens de leerstoel 
der theoretische bouwkunde in 
de school der schoone kunsten 
werd opgedrâgen. BALTARD over-
leed te Parijs, den 23 Januarij 
1846. Zijne voornaämste wer
ken zijn: l.o Pan's etc. (Parijs 
en syne gedenkteekenen, met 
geschiedkundige encritische aan-
teekeningen, door AMAURV DU
VAL), Рагу s, jaar XII (1803) 
en volg. jaren, in fol. Dit deel, 
het eenige dat in het licht is 
versehenen, bevat het Louvre, 
de kasteelen van Ecouen en van 
Fontainebleau, en een gedeelte 
van dat van St. Cloud; — 2,o 
•Lettres etc. (Brieven ofschilder-
achtige reis over de Alpen, längs 

, den weg van Lyon en Mont-
' Cenis) gevolgd door eepe Ver-

sameling van geaigten der oude 
gedenkstukken, en voornaämste 
fabrijken van Rome, ib. 1806, 
in 4.t°, met 48 platen; — 3.o 
La colonne etc. (De suil der 
plaats Vendome), met 145 pla
ten, ib. 1810, in fol. max.; 
— 4.o Essai etc. (Methodische 
proeve over de versiering der 
gebouwen en gedenkteekenen, of 
ver sameling en keuse der schoon-
sie oude en nieuwere slukken van 
beeldhouw- en schilderkunst),ih. 
1817, in fol., met 120 platen; 
— S.o Architecnographie etc. 
(Gebouwbeschrijving der gevan
genissen), ib. 1830, in 8. V 0 , 
met 27 platen enz. 

* BALZAC (HONORÉ DE), in 
1798 , te Tours geboren, doch 
sedert 1820 , steeds te Parijs 
woonachtig, schaarde zieh in 
1829 , met Les derniers chouans 
in de rij der meest gelezepe en 
vruchtbaarste romanschrijvers. 
Zijne vroegere naamlooze Schrif
ten hadden geenen bijval gevon-
den. Met eene naauwkeurige 
kennis van den toestand der 
tegenwoordige maatschappij, met 
rijkdom in vinding en uitlok-
kende karâkter-schildering, ver-
eenigde BALZAC eene zedelijke 
strekking. Tot zijne beste wer
ken behooren: l.o Physiologie dn 
mariage, 2 dl.», Parijs, 1831; 
— 2.0 Scènes de la vie privée, 
5 d l . " , 1831; — 3.0 Scènes de 
la vie de province, 1832 ; — 4.° 
Scènes de la vie Parisienne, 
1832; — 5.o Le médecin de 
campagne; — 6.o Le père Go
riot; — 7.o La peau de cha
grin ; — 8.o La recherche de 
l'absolu; — 9.o Illusions per-
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dues, Parijs, 1837, Doch slechts 
twee zijner romans hebben wáar-
Hjk kunstwaarde: l.o Histoire 
intellectuelle de Louis Lambert, 
en 2.0 Eugène Grandet In den 
laatsten tijd heeft hlj in zijnen 
Vautrin, en in Ressources de 
Quinóla, ook proeven voor het 
tooneel geleverd, die echter gee-
nen bijval vonden. Zijne geza-
menlijke werken, gaf hij onder 
den aanmatigenden titel van La 
Comédie humaine (Het mensche-
lijh JBlijspel) in het licht. De 
BALZAC overleed le Parijs, in 
Augustus 1850. 

BANDETTINI (THERESIA) , eene 
beroemde dichteres, te Lucca, 
in 1756 geboren. Hare arme 
ouders noodzaakten hunne 16 
jarige dochter op de toorieelen 
te dansen, maar de zucht voor 
de dichtkunst, die zieh reeds 
vroeg in haar openbaarde, wees 
haar weldra eenen anderen rang 
aan"; want naauwelijks 17 jaren 
oud zijnde, vervaardigde zij het 
dichtstuk de Teséïde. De toe-
juichingen, welke haar in de 
aanzienlijkste kririgen te beurt 
vielen, stelden haar schadeloos 
voor den geringen bijval, welken 
zij op het tooneel vond. De 
originaliteit, de rijke verbeel-
dingskracht, de juistheid en de 
harmonie der uitdrukking, ken
merkten vooral hare, buiten-
gewone bekwaamheid bij het 
improviseren. Verscheiden ge-

, leerde genootschappen zoo als 
het Arcadische van Rome, en 
dat der Apatisten te Florence, 
iiamen haar in hun rqidden op., 
In 1813, keerde THERESIA BAN-
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DETTINI naar Lucca terug, alwaar 
zij den 6 April 1836 overleed. 
Behalve het reeds genoemde 
dichtstuk, heeft zij nagelaten: 
l.o Oditre, Lucca, in4. t 0 Deze 
oden hebben verschillende zege-
pralen van den admiraal NELSON, 
van SUWAROW enz. ten önder-
werp; — 2.o Saggio diversi 
eslemporane'i, Pisa, in 8 . ™ , 
onder den verbloemden naam 
van AMARILLI ETRUSCA in het 
licht gegeven. Hierin onder-
scheidt men voornamelijk de 
Ontmoeting van LAURA en PE-
TRARCHA in de lierlt. 

BANDINI (ANGELO MARIA), een 
oudheid- en letterkundige, te 
Florence, in 1726 geboren, over
leed in 1800 in dezelfde stad. 
Hij maakte zijne Studien bij de 
Jesuiten, en, door den beroem-
den oudheidkundige JOANNES 
LAMI geleid, liet hij de dicht
kunst varen, in welke hij zieh 
tot dusverre geoefend had,om 
zieh uilsluilend aan de letler-
kundige geschiedenis toelewij'-
den. BANDINI, tot secretaris van 
den bisschop van Vollerra be-
noemd, volgde dien prelaat naar 
Weenen , alwaar hij van , den 
keizer de vergunning verkreeg 
denzelven zijn Speeimen litlera* 
tum Florentiner seculi. XV, dat 
toenmaals te- Florence gedrukt 
werd, le mögen opdragen. Naar 
Italie teruggekeerd, begaf hij 
zieh naar Rome en .omhelsde 
aldaar deh geestelijken Staat. Hij 
kon zieh alstoen meer dan ooit 
aan zijne geliefkoosde Studien 
toewijden; BANDINI werd opzie-
ner der heerlijke bibliotheek, 

5 
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geschied- en letterkundige te ' 
zijn. Men telt onder dezelve: 
l .o Historisch-kritische Analeh-
ten, zur Erläutering der Ge
schichte des Ostens von Europa, $ 
Berlijn, 1802; — 2.o Polnisch j 
deutsches Wörterbuch, 2 dl.», | 
Breslau, 1806, een werk, waar« f 
door hij zieh als een der eerste , 
Slavonische taalkenners open- ! 
baart; — 3.o Polnische Gram^ j 
matik für Deutsche, Breslau, j 
1808, en verscheiden 'malen 
herdrukt j — 4.o Dzieje narodu, 
polskiego of Lotgevallen van het 
Poolsche volk, Breslau, 1810, 
3.« uitgave in 2 dl.11, Breslau, 
1835, een in bondigheid alle j 
dergelijke werken overtreffend 
geschrift. In zijne 5,o Historya 
drukärn w Polsce of Geschiede
ms der boekdrukkerijen in Po
len, 3 dl.», Krakau, 1826, 
toont hij grondige bibliographi
sche kennis te bezitten. De 
reorganisalie der universiteit van 
Krakau yervulde hem met leed-
gevoel. Ofschoon het karakter 
.van BÄNKE niet tot dat der opger 
ruimden behoort, was het ech
ter reglschapen en dienstvaardig. 

* BANGMA (OBBESIKKES), den 
30 Mei 1768, te Pingjum in 
Vriesland geboren , en den 23 
November 1829, te Amsterdam 
overleden, was een zeer be* 
kwaam, ijverig en werkzaani 
wiskundige, en een Verdienste-
lijk lid van het koninklijk Ne-
derlandsche instituut; gedurende 
eene reeks van jaren gaf hij niet 
alleen in de kweekschool voor 
de zeevaart te Amsterdam, maar 
ook aan zijn huis aldaar gere-
geld onderwijs in de wiskundige 

door FRANCISCUS en ALEXANDER I 
MARÜCELH aan het publiek ge-
legateerd, en volgde in 1736, 
den geleerden BISCIONI (zie dat 
Art. -Wbk.-) op, in den post 
van hoofd-bibliothekaris der 
Mediceo-Laurentijnsche boekver-
zameling van Florence, dien 
hij tot aan zijnen dood behield. 
Behalve de reeds genoemde Ge-
schiedenis der Florentijnsche let-
terkunde, heeft hij, het zij in 
het Lalijn of in hetltaliaansch, 
in het licht gegeven de Löf reden 
van AMERICÜS VESPC-CIHS, Yan 
PHILIPPOS STROZZI en van Nico-
LAAS PRATO, geachte Catalogus-
sen en Verhandelingen, onder 
•welke men onderscheidt, die 
welke ten litel voert: De obe
lisco Augusti Cmsaris, è Campi 
Martii ruderibus, nuper eruto, 
1750, in M. ; dit werk werd 
op last van BENEDICTDS XIV za-
mèngesteld, bij gelegènheid der 
hieuwelings gedane ontdekking 
in het Veld van Mars, der obe
lisk van AUGUSTUS , welke tot 
naald (gnomon) diende voor ster-' 
rekundige waarnemingen. De 
schrijver heeft bij deze Verhan-
deling de gevoelens gevoegd, 
der geleerdste sterrekundigen 
van Europa, betrekkelijk de 
wijze, op welke er de Romei
nen gebruik van maakten. 

* BANDKE of BANDKIE (GEORGE 
SAMUEL), te Lublin, in 1769, 
geboron, werd in 1804 rector 
der school van den H. Geest te 
Breslau, in 1811 bibliothekaris 
én hoogleeraar der biblipgraphie 
aan de universiteit te Krakau, 
en overleed in 1835. In zij ne 
werken toonde hij een bek warne 
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wetenschappen, en schreef ver
scheiden nuttige leerboeken over 
de Stuurmanskunst, de Algebra, 
de Meetkunde, vlakke en kloot-
sche Driehoeksmeting, en andere 
deelen der hoogere wiskunde, 
welke thans nog bij het onder-
wijs dier wetenschappen vrij 
algemeen als handleidingen ge-
bruikt, worden. Ook komen er 
in de Werken van het insli-
tuut voortreffelijke door hem be
werkte Verhandelingen voor. 

* BARABAND (JACOBUS) , een 
beroerode nieuwere Fransche 
Schilder, de zoon van eenen 
tapijtwerker, te Aubusson, in 
1772 geboren, vormde zieh 
grootendeels door zieh zelven., 
en schilderde met bijzondere 
voorliefde bloemen en vogels. 
LE VAILLANT (zie dat Art. -Wbh.-) 
vond in hem eenen voortreffe-
lijken schilder voor zyn groot 
werk over de natuurlijke histo-rie. In 1808 won BABABAND 
den prijs voor twee in het mur 
seum der Tuillerien ten toon 
gestelde vogels. Ook versierde 
hij de eetzaal van het paleis van 
St. Cloud. In 1807, benoemde 
hem NAPOLEON tot hoogleeraa.r 
der teekenkunst te Lyon, waar 
hij in 1809 overleed. Een zui-
vere smaak, een schitterend 
koloriet, en de getrouwste na-
volging der natuur onderschei-
don zijne werken. 

BARAGUEJf D'fllLLIERS (LOBE-
WIJK), Fransch generaal, tePa-
rijs, in 1764, uit eene adellijke 
familie geboren, tradreeds vröeg-
tijdig in dienst, en was, bij het 
nitbarstenderomwenteling, lui-, 

tenant bij het Elzasser-regiment. 
Hij verklaarde, zich als, vooratan-
der dier omwenteling, en werd; 
kapitein in 1792. Acbtereen-
volgend was hij adjudant der 
generaals CRILLON, LA BOURDON-NAVE en GOSTINE. Deze laatsta, 
die eene bijzondere achting voor 
hem had opgevat, verschafte; 
hem eene snelle bevordering* BARAGUEY maakte onder hem den 
veldtogt mede van den Palts, 
in hoedanigheid. van onder-chef 
van den algemeeneh staf dea 
legers, en van brigade-chef, en 
hij ontwikkelde zulke uitste-
kende talenten in de administra* 
lie, dat hij tot het ministerie 
van oorlog werd voorgesteld. 
Alles doet gelooven dat hij het 
zou bekomen hebben, toen de 
generaal CUSTINE naar Partys 
werd geroepen, om er verant-
woording van zijn gedrag af 
te leggen. BARAGUEY D'HILLIERS 
vergezelde zijnen beschermer, 
en verdedigde hem moediglijk, 
maar kon hem niet redden (zie CUSTINE . -Wbk.-). Hij werd zelf 
gevangen genomen, en bekwam 
zijne vrijheid eerst terug na den 
val van ROBESPIERRE. Hij werd 
alstoen bij het binnenlandsche 
leger geplaatst, van waar hij 
met den rang van burgerlijk en 
militair-bevelhebber van Lorn-
bardije, tot dat van ItaKeover-
ging. Hij maakte zich door eene 
krijgslist meester van Bergama, 
en nam met slechts eene halve 
brigade, bij, den tweeden slag 
van Rivoli, vier duizend man 
krijgsgevangen 3 en den Yolgen-
den dag maaktehij zich met vijf 
honderd man van hetzelfde corps 
meester van de batterijen van 
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Puisona, het eenige punt, waar 
de Oostenrijkers nog eenigen te-
gensland boden. Kort daarna 
verkreeg hij den rang vandivisie-
generaal en later den titel van 
kolonel-generaal der dragonders. 
Hij bewees nog gewigtige dien-
slen in den oorlog met Duitsch-
land in 1805, en later in Spanje, 
alwaar hij bij Figueras, zieh van 
een konvooi van 1200 wagens 
meester maakte; eindelijk nam 
hij ook deel aan den noodlotti-
gen Russischen veldtogt, en of-
schoon hij aan den ramp des 
légers ontsnapte, overleed hij 
op zijnen terugtogt te Berltyn, 
in 1812. 

BARALDI (JOZEF), le Modem, 
den 1 November 1780 geboren, 
ging zeer vroeg in het seminarie 
dier stad, het welk doorderevo-
lutionnairen, in Augustus 1798 
gesloten werd; hij bleef niette-
min bij zijn voornemen volhar-
den, en nadat de Franschen uit 
Italie Vrdreven waren, werd 
hij in 1799 tot sub-diaken en 
den 20 September 1801 tot pries-
•1er gewijd. Eenigen tijd daarna 
tot de waardigheid van aarts-
priester der hoofdkerk verheven, 
wist hij de vervulling der tal-
rijke pligten zijner bediening, 
met de voldoening aan zijne 
levendige zucht voor de studie 
te vereenigen. Door de revolu-
tionnairen genoodzaakt om de 
wijk naar Florence te nemen, 
.ofschoon hij zieh nooit met 
eenige staatkundige geschillen 
had ingelaten, overleed hij al-
daar den 29 Maârt 1832. BA-
BALDi heeft in zynejeugdinhet 
Italiaansch vertaald den Graaf 

de Falmont, door den : abbé , 
GERARD j de Oorspronhelijke wet-
geving, door DE BONALD en da 
Overwegingen van HER VE V, en 
eén Kort begrip der geschiedenes 
van Modena zamengesteld. Nog 
heeft men van hem Staathun-
dige brieven aan eenen vriend 
en eene Proeve van wederlegging 
van DBPUIS; maar zijn gewig-
tigst werk is Godsdienstige, 
zede- en letterkundige Verhande
lingen , welke hij in 1822 be-
gon in het licht te geven, en 
die lofreden, verhalen, beoor-
deelingen en meer dan veertig 
levensschetsen van bisschoppen, 
schrijvers en godvruchtige per-
sonen bevatten, de laatste vooral 
zijn met veel naauwkeurigheid 
en smaak zamengesteld. Hij 
heeft in handschrift nagelaten 
Verhandelingen- over de bevol-
king van Amerika, over den 
stijl der H . Schrift, over de 
tegenwerpingen der scheikunde 
en wijsbegeerte legen de on-
stoffelijkheid der ziel, over het 
verband lusschen de Móza'ische 
wet en de Christelijke gods-
dienst; over het gewijdeAfrika 
van MORCELLI , over de vervol-
ging der Jesuiten, over de 
Fransche omwenteling, over de 
Utrechlsche scheuring, over het 
congres van Ems, over FRA-
PAOLO, enz. 

BARANTE (CLAUDIUS IGNATIUS 
BRUGIÈRE DE), een letterkundige, 
te Mom, in 1735 geboren. Na 
met onderscheiding zijne eerste 
•Studien in de collegién van Ef-
.•fiat en Juilly te hebben volbragt, 
begaf hjj zieh naar Partys, al-
waar Inj verscheiden jàren ver-



B Ä R . • 125 

bleef, en kwam in zijne provin-
cie terug, om eenen post in de 
magistratuur te bekleeden, wel
ken hij tot aan de omwenteling 
waarnam. Gedurende de dagen 
der- geweldenarij vervolgd en in 
de gevangenis geworpen, werd 
hij gedurende het consulaire be-
stuur,. door eenige invloed heb-
bende personen opgemerkt, die 
hem in Maartl800, de prefectuur 
van het .Aude-devi bezorgden. 
Hij had zieh bij zijne onderge-
schikte a m btenaren aangenaam 
weten te maken. Toen onlusten 
bij gelegenheid der inhuldiging 
des bisschops ontstaan, zijnen 
toestand hetelig maakten, enin 
1802, zijne verplaatsingnaar.de 
prefectuur van Geneve te weeg 
bragten. DE BARANTE bragt in 
dezen nieuwen post den ver-
zoenenden geest, die hem in zijne 
administrative loopbaan nooit 
verliet, won de toegenegenheid 
der Genevers, en wist hun hunne 
vereeniging met Frankrtyk, waar-
aari zij zieh met tegenzin onder-
wierpen, te verzachten. Na een 
tienjarig verblijf in de slad, trof 
hem eene ongenade, gegrond 
naar men meent op zijne betrek-
kingen met de toenmaals ver
bannen mevrouw DE STASÎ  Hij 
ging, het land bewonen, en 
overleed op het einde van Mei 
1814. DE BARANTE heeft ver? 
scheiden werken nagelaten, in 
eenen even zoo lossen als sierlij-
ken styl geschreven. Men roemt 
bijzonder: I." Introduction etc. 
(lnleiding tot de beoefening der 
taten of Algemeene taalkundige 
lessen, ten gebruike der hinde
ren) , Riom, 1791, in 12.>no • 
— 2.o Elemens etc. (Eerste be-

ginseien der aardrtykskünde), 
Riom, 1796, in 12.™°; ver
scheiden malen herdrükt j —-
3.o Essai etc. (Proeve over het 
dep.1 der Aude, aan den mi
nister van binnenlandsche nahen 
opgedragen), Carcassonne, 1802, 
in 8.™ j 2.0 uitg., Partys, 1803 j 
— 4.o Observations etc. (Be-
schouwingen over den toestand 
van het Aude-dep.t), Partys, 
1802, in 8.™;, — 5.o eene 
uitgave der Maximes(Grondstel-
lingen) van LA RÖCHEFODCAULT, 
met eene voorrede ,• getiteld: 
Examen etc. (Onderzoek van het 
beginsel der groiidstellingen), 
Riom, 1798. Daarenbovenheeft 
men hem verscheiden staatkun- * 
dige artikels te danken, op ver-
schillende trjdstippen in den 
Historien, den Indicateur en 
de Decade geplaatgt. Als me-
dewerker aan de Biographie 
universelle, heeft hij aan die 
verzämeling verscheiden levens-
schetsen geleverd, onder welke 
men voornamelijk opmerkt, die van BEZA , CALVIJN , den kan-
selier DOPRAT, enz. 

BARBAULT (ANNA LÄTITIA AI-
KIN), den 20 Junij 1765, te 
Kilworth in het graafschap let--
cester geboren, en den 9 Maart 
1825 overleden, was dochter en 
weduwe van ministers, en heeft 
eenen eervollen naam in deEn-
gelsche letterkunde nagelaten. 
Zij heeft in 1812, een dichtstuk 
in den smaak van lord BYRON 
in het Jicht gegeven, getiteld: 
Duizend acht honderd eJ/y.waaria 
originaliteit met diepzinnigheid 
gepaard gaan. Onder hare wer
ken over de godsdienst, de we-

http://verplaatsingnaar.de
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tenschäppeh, enz. onderscheidt 
m e n : Zamenspraken over de 
natuurlijke Historie, Gedachten 
nit het boek JOB ontleend, en 
Lofeangen in prom voor hin
deren. Zij heeft daarenboven 
het opzigt gehad over verschei
den gezochle nitgaven van AKEN-SIDE , COLLINS enz. en over eene 
verzameling get i le ld: English 
Novellists, waarin vereenigd zijn 
de voorthrengselen derSMOLETx's JOHNSON'S, FIELDING'S enz. Daar
enboven heeft mistriss BARBAULT 
nog in het licht gegeven: Keuze 
der bladea van ADDISON, JOHN
SON enz . ; Briefwisseling , leven 
•en ondorzoek der werken van SAMOÖL RICHARDSON; eindelijk: 
De sonden der regering zijn de 
zonden des volks, een geschrift, 
"waarvan het doel is om te be-
wijzen, dat do willekeurige 
maatregelen der regeringen en 
de verdrukking, eene regtväar-
•dige straf van de zwakheid en 
iaf hartigheid der volken zijn. 

BARBE DE MARBOIS (FRANCISCO), een beroemde staatsman, 
te Metz, in 1745 geboren, trad, 
nög jong zijnde, de diplomati
sche loopbaan in, 6n kwam tot 
den rang van zaakgelastigde in 
Beijeren. In 1778, legde hij 
die betrekking neder, om als 
raadsheer in het parlement van 
Metz zitting te nemen. Maar 
in 1780, werd hij met dentitel 
van algemeen consul , en de 
zending om de nieuwe Fransche ' 
Konsulaten te organiseren,- naar 
de V,ereenigde Staten gezonden. 
In 1783 werd hij bewindhebber 
van SL Domingo, hetwelk hij 
tot in 1790 besluurde. LODE-

WÍJK XVI schreef hem eigen
händig, om de talenten en de 
reglschapenheid van deneersten 
bewindhebber te huldigen, die 
de orde in de geldmiddelen der 
kolonie hersteld had. In Frank' 
Hjk teruggekeerd, werd hij in 
1792 als minister naar den 
Duitschen rijksdag gezonden. 
Hij .bleef slechts kort in deze 
betrekking, die door degebeur-
tenissen der omwenleling dage-
lijks ingewikkelder werd. In 
Metz teruggekeerd werd hij, 
wegens uitwijking (ofschoonhij 
nooit uitgeweken was), gevan-
gen gezet. Maar kort daarna 
bekwam hij zijne vrijheid we
der, en werd zelfs totmairezij-
ner geboorteplaats en tot lid van 
den raad der ouden verkozen. 
Op den 18 fructidor (Septem
ber 1797), zonder voorafgaand 
vonnis, met eenige zijner.ambk 
genooten, naar Sinnamary ver
bannen, bleef hij aldaar tot den 
18 brumaire, en werd in 1800 
lot staatsraad en minister van 
financien benoemd, in 1805, 
werd BARBÉ DE MARBOIS door 
den keizer met eene gewigtige 
onderhandeling belast: het Was 
om den afstand te doen van 
Louisiane, dat Frankrijk »in de 
onmogelijkheid zijnde van het-
zelve te behouden, belang had, 
aan de Véreenigde Staten te 
verkoopen of zelfs'te geven, 
Hever dan het in de handen der 
Engeischen ,te zien overgaan. De 
keizer vraagde 50 millioenen; BARBÉ DE MARBOIS verkreeg er 
80. De schok aan het open-
bare crediet, door den, eenen 
oogenblik twijfelachtigen uitslag 
van den veldtogt van Austerlits, 
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t o e g e b r a g í , had üijne verwi jde-
r ing van het min is te r ie van fi
nanc ien ten gevo lge . D e ke i ze r 
nam- zijne aanvrage d m onts lag 
u i t h e t z e l v e , na eenige tegen-
bedenk ingen a a n , en Steide er 
h e m in 1807 schadeloos v o o r , 
door den t i te l van eersten pre
s ident de r r ekenkamer . Hij w e r d 
in die hooge waardigheid door 
de reger ing der res taurat ie be-
v e s t i g d , die h e m daarenboven 
to t pair verhief. N a in J 815 
s lech ts eenige maanden het mi 
nis ter ie van jus t i c i e t e hebben 
b e k l e e d , hervat te BARBÉ BE MAR-BOIS zi jnen post van eersten 
pres iden t der r e k e n k a m e r , en 
w e r d daarna ach te reenvolgend 
benoemd tot lid van den ko-
n ink l i j ken raad v a n , openbaar 
onderwi js en der akademie van 
opschr i f ten . In 1830 w a s hij 
een der e e r s t e n , die lo t he t 
nie 'uwe b e s t u u r toetraden. Hij 
overleed te Parijs, d en 1 I S Ja
nua ry 1837. BABBÉ BE MABBOIS 
heeft op verschi l lende tyds t ip-
pen verscheiden w e r k e n in het 
l i ch t g e g e v e n , de be l angryks te 
z i j n : 1.о La mart etc. (De dood 
van den majoor ARNOLD); — 
2.0 Histoire etc. (Geschiedenis 
van Louisiana); — 3 . o Journal 
etc. (Dagverhaal van ceri banne-
ling); de beiden laats ten voora l 
v e r w e k t e n zeer de be langs te l l ing 
des p u b l i e k s . 

BARBOU (de r idder GABRieL) , 
u i t dezelfde familie a l s HUGO BARBOU (z ie dat A r t . -WbJc.-), 
te Abbeville, d e n 21 N o v e m b e r 
1761 g e b o r e n , bega f z ieh in 
1779 in d i ens t , e n ve rwie r f dri.e 
ja ren la te r , door zi jne Verdien

sten den rang van officier. In 
1797 was hij reeds brigade-gene-
raal hij het leger van Sambre en 
Maas ,• en hij onderscheidde zieh 
bijzonder in het gevecht van 
Hettersdorf, alwaar het door hem 
bestegen paard werd doodgescho-
ten. Zijn roemrijkste veldtogt 
was die van 1799 in Noord-
Holland, onder den generaal 
BRUNE', ten gevolge van welken 
hij tot divisie-generaal werd be
noemd. In 1801 werd BARBOU 
naar Franlcenland gezonden, 
onder de bevelen van den maar-
schalk AUGEREAU , en later ver-
ving hij den maarschalk NEV in 
Zwitserland. In 1804 voerde 
hij het bevel over eeneafdeeling 
van het kamp van Boulogne, 
en een jaar later volgde hij BER-NADOTTE op, in het beveh over 
het leger van Hanover. Daar 
hij geene toereikende magthad, 
om den vijand het hoofd tebie-
den, betrok hij de stad Hameln, 
alwaar hij zieh tot op den vrede 
van Presburg handhaafde. Hij 
werd alstoen tot commissaris 
bij de Hanoversche regering be
noemd , en in 1810 , bekwam 
hij het gouvernement van An-
cona. Bij de restauratie ver-
kreeg hij het kruis van den 
H. LODEWIJK, en kort daarnä 
dat van groot-officier van het 
legioen van eer. Het opperbe-
vel over de 13.° afdeeling (Bre
tagne) werd de belooning zijner 
militaire talenten. Hij is den 
8 December 1827 overleden. 

BARDOSSY. (JOANNES V.) , den 
18 Maart 1819, in den ouder-
dom van 81 jaren -te Pesth, 
alwaar hij de laatste jaren zijns 



128 B A. R. 

ievens in de afzondering door-
bragt, overleden, is voordeelig 

•bekend in de Hongaarschc let-
terkunde, door de voortzetting 
der Analecta Scepusii van KA
BEL WAGNER , en door verschei
den andere geschriften over de 
geschiedenis van Hongarye. De 
voornaanaste derzelve zijn: l .o 
Animadversiones historico-critico-' 
diplomatica} in opus de insurree-
tione nobilium, auctore JOSEPHO 
KERESZTURIO, Vindobonce, 1.790, 
vulgatum cum. recensione apo-
crisium de Banderiis Hungari-
cis, Viennce, anonymo auclore, 
1785; — 2.o Observations in 
GREGORII BERZEVICZII libellum de 
commerci et industria Hungarice, 
Leutschovim, 1797, in 8/w>; — 
3.0 _ Moldavensis vel Ssepsiensis 
decimce indagatio est proxima 
terra Scepusiensis et huic in-
nexarum sacro-profanarum ju-
risdiclionum evolutio, Posanti; 
1803, in 4.to Dil is het be-
langrijkste zijner geschriften. 

BäRENHORST. — Zie BEREN-HORST. 
* BARETTI (GIUSEPPE), in 1716, 

le Turìjn geboren, werd. door 
zijnen vader voor de regtsge-
leerdheid bestemd, waàrtoe hij 
echter geene neiging gevoelde, 
zoodat hij zieh naar Guastalla 
begaf, en bij eenen rijken koop-
man secrelaris werd; hier ont-
wikkelde zieh zijn dicht-lalent.; 
Hij vertaalde de Treurspelen van 
CORNEILLE en verscheiden stuk-
ken van OVIDIUS in het Itali-
aansch, en in 1750 werden door 
hem le Turijn Poesie piacevoli 
in het licht gegeven. In het-

zelfde jaar ging hij naar Len
den, en gaf aldaar onderwijs 
in de Italiaansche taal. Aldaar 
schreef hij ook, in 1753, eene 
verdediging van het pausdora 
tegen VOLTAIRE , in de Engel-
sehe taal. ' Ingevolge zijner be
kend heid met den Lexicograpk 
JOHNSON, gaf hij in 1760, te Lan
den een Engelsch-Italiaanseh 
Woordenboek in het licht, het-
welk hij in 1772 door een 
Spaanscli-Engelsch deed volgen. 
In 1760 bezocht hij zijn va-
derland weder en gaf te Vene-
He een lijdschrift in het licht, 
getiteld: Frusta letteraria, № 
veel bijval vond, doch hem, 
wegens zijne slrenge criliek in 
onaangenaamheden wikkelde. In 
1766 , keerde hij over Spanje 
en Portugal naar Engeland te-
rug, alwaar hij, in 1768 een 
berigt over de zeden en gebrui-
ken van Italie, als tegenhanger 
op de Italiaansche brieven van SHARP in het licht gaf. Hij 
leefde aldaar tot aan zijnen dood 
die in 1789 plaats had, gedu-
rende welken tìjd hij zieh met 
het onderwijs in de Italiaansche 
taal en met het zamenstellen 
van geschriften bezig hield. Zijne 
Scritti scelti inediti e rari zijn 
door CUSTODI, in 2 dl.n verza-
meld en in het licht gegeven, 
Milane, 1822 en volg. BARETTI 
was ervaren en schreef, behalve 
in zijne moedertaal, met de-
zelfde vlugheid, in het Fransen, 
Spaansch en Engelsch. 

BAROGCIO (zie BAROCHE -Wbk'')' 

BARRÈRE DE VIEUZAC (BER
TRAND), te Tarbes, den 1° 
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September 1756 geboren, niaakte 
zieh bet eerst bekend door eenige 
Verhandelingen die hem den 
titel verwierven van lid van de 
akademie der Bloem-Spelen , en 
door bijval in de pleitzaal, ten 
gevolge waarvan hij eenen post 
van raadsheer in de regtbank 
van Bigorre bekwam. In 1789, 
werd hij door dat gewest riaar 
de'algemeene slaten gezonden, 
en reeds bij zijne eerste.schrede 
in de slaatkundige loopbaan, 
toonde hij zieh een voorslander 
der nieuwe denkbeelden. Hij 
openbaarde in het begin eene 
groote gematigdheid : Le point 
du jour (Het aanbrehen van 
den dag), een dagblad, dat hij 
in den tijd in het licht gaf, 
onderscheidde zieh door, zijne 
onpart'rjdigheid. Naar mate de 
omwenteling in kracht toenam, 
zag men ook hem zieh meer 
bepaald verklaren, en hij was 
de eersle, die in 1790 voor-
stelde om een slandbeeld ler 
eere van J . J . ROUSSEAU opte-
rigten. Bekwaam om debewe-
ging der geesten te volgen, zag 
men hem vervolgens voorstellen, 
om aan de gedachtenis van Mi-RABEAU buitengewone eer te be-
wijzen, daarna de vrijverklaring 
der negers vragen, en eindelijk 
öm aan de niet verantwoorde-
lijke ministers van Staat te willen 
weigeren aan de verhandelingen 
der vergadering deel tenemen, 
en aan de uitvoerende magt het 
iniliatief der aanvragen om sub̂  
sidien. Na de ontbinding der 
constituerende vergadering, reg-
ter bij het hof van cassalie zijnde, 
werd hij in 1792, door het I. DEEL. ' 

dep.' der Hooge-Pyreneen,naar 
de conventie gezonden, de tif-
den waren netelig geworden. BABBERE , tot in het vreesachtige 
voorzigtig, weifelde langen tijd. 
Alvorens een besluit te nemen, 
wilde hij raden, aan welke der 
beide parlijen, die elkander de 
magt betwistlen, de overwin-
ning zoude blijven. Hij dobberde 
alzoo lusschen de Gironde- en de 
Berg-parlij, terwijl hij beurle-
telings de eene of de andere 
aanrandde of diende, volgens 
de vrees van den hüidigen of 
de hoop van den volgenden dag, 
en men zag hem nu devernie-
tiging der gemeente van Parijs 
vragen, nit welker boezem zieh 
het gedrogt der anarchie verhief, 
en dan als de verdediger op-
treden van de verfoeijelijkste 
daad der omwenteling, de Sep-
tember-moorden. Het proces van LODEWIJK X V I scheen aan al 
zijne weifelifigen een einde te 
maken; hij had in hetzelve de 
zwakheden der Girondijnen, en 
de hevig- en gestrengheid der 
Monlagnards erkend, en van 
dien oogenblik af, werd hij zelf 
een hevig man. Hij stemde voor 
den dood des. konings, zonder 
appel en Zonder uilstel.» De 
vrijheidsboom," riep hij uit, 
» tiert eerst welig, wanneer hij 
met het bloed van d wiegeln
den besproeid wordt." Hij werd 
lid van de kort daarnä inge-
stelde commissie van algemeen 
welzijn. Deze commissie, de 
kiemvan het meest vermögen
de , en meest geduchte dictalor-
schap, toonde zieh in het begin 
schroomvallig, en BARRERE zocht 
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niet, om er zieh in te doen ] 
opmerken; maar nadat de op-
stand van den ,31 Mei de Gi-
rondijnen had döen Valien, ging 
de magt in de handen der Berg-
partij over. Ook werd BARRERE 
lid der nieuwe commissie van 
algemeen welzijn, en hij Steide 
zieh alstoen onbeperkt te dienste 
der aigrijsselijkste slaalkunde. 
Hij werd de verslaggever (rap-
porteur\ der commissie, en be-
Jastte zieh, zegt een zijner 
levensbeschrijvers, » om door 
schoone volzinnen, de gruwe-

Tyke ontwerpen zijner ambtge-
jiooten optesieren; debloedigste 
besluilen, welke hij den moed 
niet zou hebben gehad te ont
werpen, pf uittevoeren, maar die 
de vrees hem leerdeyerdedigen, 
werden door hem als geestighe-
den voorgedragen. De tijdgenoo-
len hebben eenen naam aan die 
sierlijke gruwelijkheden gege-
ven, en derzelver vervaardiger 
is met den.lilel van Anaer eon 

°der guillotine gebrandmerkt." 
Het is öp deze wijze dat BAR-
KGRE aan al de gewigtige han-
delingen van dat tijdvak deel 
nam, en dat hij de noodlottige 
eer had, om van de tribune, 
in den na'am der commissie van 
algemeen welzijn, de invoering 
van het schrikbewind tevragen. 
)> Sedert verscheiden dagen 
zeide hij bij deze gelegenheid, 
» beramen de binnenlandsche 
aristokralen eene beweging; wel 
nu! zij zullen dezelve hebben; 
maar zij zullen haar legen zieh 
hebben! Zij zullen dezelve door 
een revolutionnair leger georga-
niseerd en geregeld hebben, door 
een leger dat eindelijk het groote 

woord, hetwelk men aan de 
gemeente van Partys te danken 
heeft : Laat ons de versehrik-
hing aan de orde van den dag 
pladtsen! zal ten uitvoer bren- t 

gen." De motie werd aange-
nomen, en terwijl MERLIN van 
Douay, zijn talent als wetge-
leerde aan ROBESPIERRE te dienst 
Steide, bood BARRÈRE zijn re> 
deneerstalent aan, en op deze 
wijze werd de wet op de ver
dachten ontworpen. BARRERB 
verscheen andermaal op de tri
bune en commenteerde dezelve: 
» Verdacht," riep hij uit, » zijn 
de adellijken ! verdacht de ho-
velingen! verdacht de pries-
lers! verdacht de bankiers, de 
vreemdelingen, de aktiehande-
laars ! verdacht zij, die zieh 
over onzen voorspoed bedroe-
ven !" Al die ijver, al dat ge-
raas, redde BARRÈRE niet van 
de verdenking, en Inj wasbijna 
op die noodlottige lijst der ver
dachten gebragt, waarvan hij 
met eene wreede bereidvaardig-
heid, de kracht zocht uiltebrei-
den. ROBESPIERRE nam hem on-
der 2ijne bescherming en redde 
hem; maar BARRÈRE was zoo 
zeer verschrikt geweest, dat 
bij nooit genoeg revolulionnai-
ren ijver dacht aan den dag te 
kunnen leggen, en daar de partij 
van DANTON en die van ROBES* 
PIERRE , in de conveniie eenigen 
tijd tegen elkander schenen op 
te wegen, ondervond hij op 
nieuw wreede radeloosbeden. 
Daar hij niet wist aan wien zieh 
le hechten, zoo veranderdezijne 
houding, niet de kansen dier 
verschrikkelijke worsleling- Na 
den vai van DANTON, heerschle 
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ROBESPIERRE gedurénde eenigen 1 

tijd zonder mededinger, en 
BARRÈRE meer gerustgesteld, 
toonde zieh Qp nieuw aan zijne 
fortuin toegedaanmaar nadat 
er zieh weldra nieuwe verdeeld-
heden hadden geopenbaard, her-
viel BARRÈRE weder in zijne 
vorige vrees; naauweiijks zag hij 
het einde van ROBESPIERRE na-
deren, of hij vleide reeds met 
eene schandelijke laaghartigheid, 
de tegenovergestelde - partijën. 
Naauweiijks heeft ROBESPIERRE 
de doodstraf ôndergaan, of hij 
spreekt weêr Vrij , beklim.t de 
tribune, en stelt een adres aan 
het volk voor tegen het gedrogl 
dat de conventie gestraft had. 
Deze lafhartigheid kon den on-
stuimigen redenaar niet van de 
terroristen beyrijden , - en den 
12 vendémiaire, werd hij, te 
gelijk met COLLOT-D'HERBOIS 
en BILLAUB-VARENNES in Staat 
van beschuldiging gesteld. De 
conventie, door de volksbewe-
gingen van den 1 en 12 ger
minal afgeschrikt, véroordeelde 
hen slechts tot verbanning.. Hij 
ontsnapte aan dezelve door zon-
derlinge en gelukkige omstan-
digheden, en in het jaar 5 
werd hij tot het wetgevende 
ligchaam verkozen, dat hem 
uit zijn midden verstiet, en de 
uilvoering beval van het tegen 
hem gevelde vonnis van ver
banning. Hij wist er zieh an-
dermaal aan te onttrekken en 
na den 18 brumaire verkreeg hij 
amnistie. Kort daarna maakle 
hij eene zamenzwering bekend; 
die tegen den eersten consul 
gesmeed was; hij verwachtte 

van deze aan laagheid grenzende 
daad van verknochlheid eenig 
groöt voordeel; maar BONAPARTE 
betaalde hem, zoo als men der-
gelijke diensten met geld be
iaalt, en liet hem in de ver-
getelheid. Daar hij echter le 
bekwaam was, om niet inlezien, 
dat hij nog eenige partij kon 
trekken van het oude lid van 
algemeen welzijn, dien hij in 
zijne soldij had, zoo gebruikte 
hij hem om de zamenspanhin-
gen zijner oude medebroeders , 
de Jakobijnen te bewaken, om 
op de pamfletten te antwoorden, 
waarmede het Engeische mi-
nisterie niet ophield' hem te 
kwellen, en emdelijk om in 
libellen, de toenmaals verbannen . 
prinsen van het Bourbonsche 
huis alle achling te benemen. 
BARRERE vertoonde zieh als toen 
geheel verschillehd van datgene 
wat men van hem gezien had, 
toen hij nog mede in het bestuur 
en de ontwerper zoo veler ver-
schrikkelijke voordragten was, 
hij werd zacht, gedwee en een-
voudig in het privaat-leven. In 
1815 verkozen, was BARRERE 
in de kamer der volksverlegen-
woordiging, datgene' waarnaar 
hij altijd gestreefd had le zijn, 
de man der omslandigheid; hij 
gedroeg zieh aldaar metgema-
tigdheid, en verscheen er we
der met de beginselen in het 
begin der omwenteling gepre-
dikt. Bij de restauratie} zag 
hij zieh als koningsmoorder 
verpligt Frankrijk le vertaten, 
en hij nam de wijk naar Bei-
gie, alwaar hij zijn best deed, 
om in letlerkundige bezigheden, 
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de vervelihgen der ballingschap 
en de herihneringen van een 
met schände en bloed bevlekt 
leven le vergeten. » Zijne'uit-
gebreide geleerdheid," heeft zijn 
reeds genoemde levensbeschrij-
ver gezegd, » zîjne talenten, 
zijne bijzondere d'eugden, zou-
<ien er een verdienstelijk man 
van gemaakt hebberi, indien 
hij de eenige, in eene eeuw 
van omwenteling, in een' open-
baar man onmisbare hoedanig-
heid, den moed namelijk, hadde 
bezeten. De lafhartigheid heeft 
hem lot den schandelijken ver-
tegenwoordiger der misdaden on-
zer omwenteling en des bederfs 
onzer eeuw gemaakt." Hij is 
den 13 January 1841 , in zijne 
geboorteplaats overleden. Be-
halve lalrijke verlalingen heeft 
men van hem : l.o Les Anglais 
etc. (Be Engeischen in de XIX 
eeuw), Parijs, jaarXIII(1804), 
in,í2.moj* — 2.0 La maison etc. 
(Het huis van BOURDON, van 
1789 tot 1805), ib. 1805 , in 
8.vo 5—3.0 Eloges etc. (Aka
demische lofreden), ib. 1806, 
in 8-voj — 4.0 Histoire etc. 
(Geschiedenis der omwentelingen 
van Napels, van 1789 tot 18Ö6), 
ib. 1806, in,8.voj — 5.0 Es
prit etc. {Geest van mevrouw 
N E C K E R ) , lb. 1808, in 8 .V0; 
— 6.0 De Voorrede der Brieven 
van mejufvr. de L'ESPINASSE enz. 
De zoon van CARNOT heeft de 
Memoriën van BARRERÉ in het 
licht gegeven; dezelve hebben 
echter niet aan dé vërwachling 
van het publiek beantwoord, 
en zijn bijna in de vergetelheid 
begraven. 

BAURV (GEORGE), in 1747, 
in Berwikshire geboren, vol-
bragt zijne studien te Edim-
burg, en werd achtereenvolgend 
onderwijzer bij eenen adellijke 
der Orhadische eilanden, daarna 
tweede prediker in de hoofd-
kerk van Kirkwall, en eindelijk 
predikant op het eiland Sha-
pinshay alwaar hij in het laatst 
van 1804 overleed. Het.eerste 
werk van BARRV, waardoor hij 
zieh bekend maakte, was eene 
slalislieke beschrijving der beide 
gemeenten aan welker hoofd hij 
had gestaan., Dit werk is door 
JOHN SINCLAIR in het licht ge-
geven in zijne verzameling, 
getileld : A statical account of 
Scotland up from the communi
cations of the ministers of the 
different parishes, Edimburg, 
1792,1799, in 8 . ™ BARRY, näar 
de Orhadische eilanden gezon-
den, wijdde zieh met ijver toe 
aan de pligten van zijnen staat, 
en behartigde vooral het open-
baar onderwijs, dat hij op eenen 
beteren voet organiseerde. Deze 
dienst werd ; op prijs gesteld 
door de in Schoiland gevestigde 
maatschappij, ter bevordering 
van het C h r i s t e n d o m z i j nam BARRV onder hare leden op, 
en benoemde hem tot algemeen 
schoolopziener der Orhadische 
eilanden. Zijn smaak voor de 
statistiek wakkerde nog aan ge-
durende zijn verblijf op Sha-
pinshay; hij onderzocht de Or
hadische . eilanden in derzelver 
natuur-, zede- en staatkundige 
betrekkingen, en het resultaat 
zyner werkzaamheden was de 
uitmuntende Geschiedenis dier 
eilanden, welke te Edimburg, 
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in 1805 , in 4 > , rael kaarten 
en 'platen, onder dezen tilei, 
in het licht verscheen: The 
history of the Orheney Islands, 
etc. Illustrated with map of the 
whole Islands and with plates 
of some of the most interesting 
objects they contain, Edimburg, 
1805 , in 4 .to ; dit werk bevat 
zoo als alle breedvoerige plaats-
beschrijvingen, vele zaken, die 
enkel van belang zijn voor de 
bewoners der Orkadisclie, eilan-
den; maar het bevat er ook 
vele van een meer algemeen be
lang. Het is de eerste getrpuwe 
beschrijving van dien Archipel, 
waarvan de TORFCEUSEN, de WAL-, LACEN , de BUCHANANS slechts 
geschiedkundige overzigten had-
den geleverd. 

BART. — Zie BARTH (JOANNES 
of JEAN). -Wbk.-

BARTHOLDY (JAKOB SALOMON), 
een Pruissische diplomaat, den 
13 Mei 1779 te Berlijn, van 
weihebbende Israelitische ouders 
geboren, liet zieh te Dresden 
door den beroemden REINHARD 
doopen, en omhelsde de pro-
testantsche geloofsleer, niet uit 
overtuiging, maär wijl hij de-
zelve, zoo als hij zeide, als 
het geschiktste beschouwde ler 
bevordering der beschaving. Kort 
daarna barstte de oorlog van. 
1807 uit. Door de rampen zijns 
vaderlands getroffen, doorkruisle 
hij Duitschland, ora vijanden 
tegeh NAPOLEON te verwekken, 
en hij hield zieh te Weenen op, 
alwaar hij in 1809 luitenant 
werd in de Landwehr, Hij on-

derscheidde. zieh als zoodanig 
vooral in den slag van Egen
burg. Het was alstoen dat hij 
een geschrift in het licht gaf, 
getiteld: Der Krieg der tyroler 
Landleute im Jahr 1809, waarin 
hij den Düilschers trachlte aan 
te toonen, dat de weg des heils 
in eenen volksoorlog bestond. 
In het begin van 1813 werd 
hij verbonden aan de kanselärtj 
des vorsten HARDENBERG , en ont-
wierp de wet hetrekkelyk den 
Landsturm, die veel opspraak 
maakte, ofschoou dezelve niet 
ter uitvoering kon worden ge-
legd. In 1814 vergezelde hij 
de legers der bondgenooten naar 
Parijs, alwaar hij met den 
kardinaal CONSALVI in kehnis 
geraakte; van daar begaf hij 
zieh naar Londen , en vervolgens 
als Pruissisch generaal-consul 
voor geheel Italie , naar Dome. 
In 1818', naar het congres te 
Aken beroepen , werd hij, kort 
daarna, tot Pruissisch zaakgelas-
ligde aan het hof van Toskanen 
benoemd en in een werk over 
de Carbonnari trachlte hij de 
Napolilaansche omwenleling te 
bestrijden. Het is aan zijne 
tusschenkorast dat de kleine 
Staat van San-Marino, het einde, 
zijner .langdurige geschillen met 
den H. Stoel te danken had. 
Bij deze gelegenheid werd hij 
tot honorair burger en patricier 
dier republiek benoemd. Hij is 
te Dome, den 27 Julij 1825 
overleden. BARTHOLDY was zeer 
ervaren in de Grieksche en La-
tijnsche talen; hij sprak en 
schreef met gemakkelijkheid, 
het Hoogduilsch, het Fransch, 

3 



134 B A R. 

het Engelsch, het ltaliaansch, 
en was niet onervaren in de 
Oostersche talen. Ook was hij 
een vrieiid der kunsten, en 
hield zieh ijverig met dezelve be-
zig. Na aaö den veldmaarschalk VON KOLLER eene schoone ver-
zameling van gekleurde glazen, 
en eene andere van gebakken 
aarden vaten te hebben verkocht; 
ondernam hij eene andere van 
Hetrurische vazen, van bronzen 
en ivoren enz. Behalve de reeds 
genoemde geschriften, heeft hij 
nog in het licht gegeven: l.o 
een berijmd Blijspelvan geringe 
Verdienste; — 2,o Reis in Grie-
Icenland, in de jaren 1803 en 
1804 , een voortbrengsel zijner 
jeuga, dat hij zelf als eene 
onrijpe vrucht beschouwde.. Zij 
is niettemin in het Fransen 
vertaald, en door het Inslituut, 
vooral wegens de oude aardrijks-
kunde gunstiglijk vermeld; — 
3.o Leven van den kardinaal CON-
SALVI, 1824 in 8.T0 Ook heeft 

, hij_vele ärtikels ge|everd aande 
Leipziger allgemeine Zeitung, 
waarvan hij voor zijne zending 

. naar Florenee een der medewer-
1 kers was.- Nog heeft hij in het 

Fransch nagelaten: Traue etc. 
(Verhandeling over de gekleurde 
glasen der ouden), met platen. 

* BAUTnOLBV (FELIX MENDELS
SOHN), een kleinzoon van den 
beröemden MOZES MENDELSSOHN 
(zie dat Art. -Wbk,- aldaar abu-
sivelijk JozEP-genaamd), te Ber-
Kjn in 1809 geboren, verraadde 
reeds vroegtijdig builengewone 
talenten voor de toonkunst en 
werd door ZELTER in de coro-
positie, en door LUDWIG BERGER 

op de forte - piano onderwezen. 
In zijn negende jaar, toen hb' 
reeds vele composition vervaar-
digd had, trad hij eerst te Ber-
lijn, en kort- daarna te Panjs ^ 
openlijk op, en kenmerktezijn 
meesterschap minder als virtu-
oos, dan door eene uitmuntende 
voordragt op de forte-piano. 
Zijne eerste groote opera: Die 
Hochzeit des Gamacho, bragt 
hij in 1827 te Berlijn ten too-
neele. Van 1829 af, doorreisde | 
hij Frankrijk, Italie, Engeland 
en Schotland, en werd alom 
met geestdrift ontvangen. Eerst 
in 1833 keerde hij naar Berlijn 
terug, werd in 1834 muzijk-
director in Dusseldorp, en stond 
van 1835—1841 aan het hoofd 
der concerten, welke in het 
Leipziger Gewandhaus gegeven 
werden. In het 'laatstgenoemde 
jaar bekwam hij van den koning 
van Saksen den titel van kapel- ^ 
meester, en ging vervolgens 
naar Berlijn, alwaar hij zijnen 
post als hof-kapelmeester met 
de zamenstelling der koren en 
der Ouvertüre tot Antigone be-
gon. In de laatste jaren zijns 
levens heeft BARTHOLDX door 
eene reeks van geestrijke com
position, zijnen naam der oni 
sterfelijkheid gewijd, en wel in 
de eerste plaats door zijn Orato
rium Paulus, verder door Can-
taten, Psalmen, de tot het 4.A<> 
eeuw-feest van de uitvinding der 
boekdrukkunst in Leipzig uit-, 
gevoerde Symphonie Cantale, 
door twee Symphonien, door 
vier karaktervolle toonschilde-
ringen: der Sommernachtslraum, 
die Fingalshöhle, Meeresstille 
und Glückliche Fahrt en das 
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Mährchen von der schönen Melu
sine, door talrijke klavierstuk-
ken, door zijne bevalligeliederen 
en gezangen, door zijne Lieder 
ohne Worte en méer anderen. 
In het geheel versehenen er 
van hetn omtrerit 60 grootere en 
kleinere werken. Het zij dat het 
aan BARTHOLDY in Berlijn niet 
beviel, of dat hem in zijnen 
uitwendigen stand moeijelijkhe-
den in den weg werden gelegd: 
hij keerde weder naar Leipzig 
terug, alwaar hij niet alleen aan 
het hoofd van het aldaar nieuw-
gevestigde muzijkale conser-
vatorium werd geplaatst, maar 
ook met de Saksische residentie, 
in eene hem vereerende ambts-
verbindtenis trad. Hij bestuurde 
hij voortduring de groóte concer-
ten in het Leipziger Gewand
haus , en in een dier concerten 
werd zijne groóte Symphonie, 
die aan de koningin van Enge
land , VICTORIA , was toegewijd, 
uitgevoerd. Nadat hij de beide 
Gantaten met koor en orkest, 
de eene ter viering van het 
feest van ALBRECHT DÜRER te 
Berlijn, de andere voor het 
feest, hetwelk A. VON HUMBOLDT , 
aan de in Berlijn vergaderde 
natuuronderzoekers gaf, gele-
verd had, werd hij voor de 
eerste door de akademie van 
kunsten tot honorair lid be-
noemd, en uit aanmerkingzijner 
groóte Verdiensten, ten opzigte 
van de toonkunst in het al-
gemeen, werd hem in 1836, 
door de filozofische faculteit te 
Leipzig, het eere-diploma als 
doctor uitgereikt. Men heeft BARTHOLDY, niet ten onregte 

den SEBASTIAAN BACH .(zie dat 
Art. -Wbh.-) van onzen tijd 
genaamd. Deze voortreffelijke' 
kunslenaar overleed te Leipzig, 
den 4 Novb. 1847, door allen 
die de kunst op prijs stellen, 
diep betreurd.. 

* BARTSCH (JOHANN ADAM BERNHARD VON), 'ridder van de 
Leopolds-orde, eerste custos der 
K. K. hofbibliotheek te Weenen, 
aldaar den 17 Aug. 1757 gebo
ren, en den 21 Aug. 1821 
overleden, was tevens een uit-
stekend bekwame graveur. Hij 
heeft in die betrekking bijnä 
500 bladen geleverd. Zijn zoon FREDERIK JOZEF ADAM heeft 
eene naauwkeurige lrjst zijner 
werken geleverd in den Catalo-
gue des estampes de J . A. DE B. , 
Weenen, 1818. Ook als schrij-
ver, heeft zieh BARTSCH ver-
dienstelijk gemaakt. Zijn Ga-
talogue raisonne de loutes les 
estampes. de REMBRANDT , 2 dl.ni 
Weenen, 1797, en de Anleitung 
zur Kupferstichkunde, 2 dl. n , 
worden zeer 'op prijs gesteld ; 
maar zijn meest belangrijke 
werk is le Peintre graveur, 21 
dl.», Weenen, 1802—1821. Dit 
en het boven vermelde werk 
zijn voor alle verzamelende lief-
hebbers noodzakelijk. Zij leeren 
het echte van het onechte, het 
oorspronkelijke van kopijen, 
de waarheid van bedrog onder-
scheiden.' Het laatste werk is 
ook voor de geschiedenis der 
kunst van groöte waarde. Als 
opziener der plaatverzameling 
bij de hofbibliotheek, ter'' ver-
meerdering van welke hij dik-

4 • 
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•werf reizen ondernam; als in 
ordebrenger der verzameling des 
hertogs' ALBRECHT van, Salisen-
Teschen; als raadgever der tal-
rijke verzamejaars in Weenen, 
had BARTSCH,, boven zoo vele 
anderen het voorregt der prak
tische beschouwing, hetwelk 
aan zijne werken eene hoogere 
waarde bijzet; bij was gedurende 
45jaren bij de K. K. hofbibli-
olheek in bediening. 

* BASIN. (THOMAS) , te Caudebec 
geboren, was bisschop van 
Lisieux, onder KAREL V I I . 
Onder de regering van LODEWIJK 
X I , beschuldigd, van de Engel-
schen en Bourgqndiers te be
günstigen , ontving hij verbod 
van aan het hof te verschijnen, 
werd daarna verbannen, en van 
zijne goederen en zijn bisdora 
beroofd. Hij nam de wijk naar 
Leupen, alwaar hij de regtsge-
leerdheid onderwees, begaf zieh. 
veryolgens naar Utrechts Paus SIXTUS I V , benoemde hem tot 
aartsbisschop van Caesarea en 
vikarius van DAVID VAN BOUR-
GONDie , bisschop van Utrecht; 
hij overleed in laatstgenoemde 
stad,,den 30 Decb. 1491. Men 
heeft van hem eene Verhande-
linrj tegen PAULOS HERMANOS VAN MIDDELBURG , in het 4.° dl. van 
het Spicilegium van D'ACHERV 
opgenomen, en eene Geschiede-
nis, van zijnen tißd, waaryan MATHÄUS een uittreksel in het 
2." dl. zijner Analehten heeft 
medegedeeld. Nadat MORERI over 
deze beide werken gesproken 
heeft, maakt hij nog gewag van 
ee« handsch'rift van TH. BASIN: 
De puelld Aurelianensi genaamd. 

BASSANO (HUGO BERNARD HA
BET , hertog van), minister-
secretaria van Staat, pair van 
Frankrijk, enz, in 1763, te 
Dijon geboren, was de zoon 
van eenen beroemden arts, aan 
wien men nuttige werken te 
danken heeft. In den ouderdom 
van 18 jaren dong hij mede 
naar. den prijs op de Lofrede 
van VAUBAN, door de akademie 
van Dijon uitgeloofd, .en be-
haalde het 1.« accessit. De graaf van VERGENNES (zie GRAVIER 
-Wbh.-) onderrigt van den ge-
lukkigen aanleg van zijnen jeug-
digen sladgenoot, liet hem naar 
Parijs komen, met oogmerk' 
om hem in de diplpmatie te. 
plaatsen; maar de kort daarop 
gevolgde dood diens ministers 
(Febr. 1787) en de gebeurtenis-' 
sen, die aanleiding tot de otiiv 
Wentel ing gaven, vertraagden 
zijne intrede in eene loopbaan 
welke hij met roem moest ten 
einde streven. Hij beoefendehet 
openbareregt in Duitschland, 
toen de omwenteling uitbarstte, 
en haastte zieh om mar Parijs. 
tbrug te keeren, ten einde de 
opening der algemeene slalen 
bij te wonen. Reeds in de eer-
ste zittingen der constituerende 
vergadering vatte hij met'MEJAN 
het denkbeeld op, om er het 
Bulletin van te ontwerpen, en 
kort daarna, belastte hij zieh 
voor den Moniteur met denzelf-
den arbeid, dien hij-tot.aan 
het einde der zitting voortzette. 
Hij had zieh doen aannemen 
in het beruchte genootschap der 
Constitutie • vrienden, dat den 
naam van Jacobijnen aannam-
Maar na de gebeurtenissen in het 
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Veld van Mars, in 1791 , hield 
hij op tot hetzelve te behooren, 
en werd een der stichters van 
den monarchalen club der feuil-
Unten. Na den 10 Augustus 
1792, bood LEBRUN, minister 
van binnenlandsche zaken.hem 
eenen post van afdeelings-chef 
aan, benoemde hem vervolgens 
tot directeur-generaal, en zond 
hem naar Louden, om over een 
onzijdigheids-verdrag te pnder-
handelen. De dood van den onge-
lukkigen LODEWIJK XVI maakte 
een einde aan deze zending, 
en MARET werd tot het gezant-
schap van Napels bestemd. Op 
zijnen weg (Julij 1793) , door 
de Oostenrijksche troepen ge-
vangen genomen, werd hij in 
eene vesting van Moravie opge-
sloten, welke hij eerst na verloop 
van drie jaren verlief; in de 
uitwisseling begrepen tegen me-
vrouw de hertogin van ANGOU-LEME, In 1797 werd hij naar 
Btyssel gezonden, om met En-
geland over den vrede te han-
delen. De dag van den 18 
fructidor deed de onderhande-
lingen staken, en MARET naar 

! Partys teruggekeerd, hield op 
in' eenige betrekking te zijn. 
Hij troostte zieh over zijne 
ongenade door de beoefening der 
letteren, en had juist een stuk 
op het Fransch tooneel doen 
aannemen, toen de 18 brumaire 
aanbrak. Met de voornaamsle 
bewerkers dier omwenteling in 
betrekking, en reeds bij den ge-
neraal BONAPARTE bekend, werd 
hij tot algemeen secretaris der 
consuls benoemd, welke post 
later, onder den titel van staats-

I 

secretaris •, tot een ministerie 
werd verheven. De kennis, 
welke hij van de regeringsza-
ken, eh van de verschillende 
deelen der administraüe had, 
deed hem door NAPOLEON dade-
lijk op prijs stellen, die sedert 
dat tijdstip nie't ophield hem het 
grootste vertrouwen le schen
ken.. In 1805 werkte hij mede 
aan het vredes-verdrag met Oos-
tenrtyk. In het volgende jaar 
werd hij met de organisatie. 
Van het Poolsche bestuur be-
last. Eenigen tijd daarna sloot 
en onderteekende hij, met den 
Perzischen gezant, die zieh in 
het hoofdkwartier van Finken
stein bevond, een alliantie-. 
verdrag tusschen Frankrtyk en 
Perzie. In 1811 tot het mi
nisterie van buitenlandsche za-
ken geroepen, deed hij, daar 
hij een nieuw bondgenootschap 
voorzag, alles wat van hem 
afhing, om er de uilwerkselen 
van te verminderen, door 'eenen 
oorlog tusschen de Vereenigde 
Staten en Engeland te doen ont-
staan, en door de banden van 
Frankrtyk met Oostenrtyk, Pruis-
sen, Denemarken enz. naauwer 
toe te halen. In hetzelfde jaar 
werd hij ook tot senateur en 
hertog van Bassano verheven.. 
Hij gaf in het volg'ende jaar 
zijne portefeuille aan den beer DE CAULAINCOURT pver; maar 
bleef minister staats-secretaris, 
en NAPOLEON ging voort hem 
tot belangrijke zendingen te 
gebruiken. Hij ontving zijnen 
afscheidsgroet te Fontainebleau, 
en verliet hem geenen oogen-
blik tot aan zijn vertrek naar 

5 
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het eiland Elba. Gedurende 
de eerste restauratie buiten be-
diening gebleven, hervatte hij 
bij de terugkomst van NAPOLEON, zijnen post van Staats-
secretaris, en na den tweeden 
afstand, keerde Inj tot het pri-
vaat-leven terug. Noch de door 
hem gedurende zijne verheffing 
bewezene diensten, noch het 
edele van zijn karakter waren 
in'Staat, om hem aan de ge
strenge wet der ballingschap te 
onttrekken. Naar Zwitserland 
geweken, werd hij aldaar in 
hechtenis genomen, aan de 
Oostenrijkers uitgeleverd, en 
bekwam eerst in 1820 de ver-
gunning om in Frankrijk terug-
tekeeren. Hij verkreeg kort 
daarna het kasteel van Beaujeu, 
bij Gray, hetwelk hij tot in 
1830 bewoonde, en aldaar zij
nen tijd verdeelde, tusschende 
lelteren, de vrienden, die hem 
waren overgebleven, en de ver-
fraaijingen van zijn landgoed. 
Door "LODEWIJK PHILIPPUS tot 
pair benoemd, ontwikkelde hij 
in die vergadering, de talenten 
waarvan hij reeds zoo vele be-
wijzen had gegeven, en nam 

• deel aan alle gewigtige verhan-
delingen. In 1835, tot eersten 
minister, voorzitter van den 
raad benoemd, behield hij deze 
hooge waardigheid siechts wei
nige dagen, ruimde zijne plaats 
voor eene nieuwe combinalie in, 
en overleed in Mei 1839. Lid 
van het instituut tijdens de 
reorganisatie van hetzelve, on-
der het consulaat, hield hij 
in 1815 op tot hetzelve te 
behoorenj maar later tot lid 
der akademie van zedelijke 

wetenschappen verkozen, werd 
hij in die betrekking door BERRIAT SAINX-PRIX. vervangen. 

BAST (MARTINUS JOANNES DE), 
te Gend, in 1753 geboren, en 
den 11 April 1825 overleden, 
was kanonik vaaSt. Bavo, lid 
der akademien van Borne en 
Brüssel, van het koninklijk 
instituut der Nederlanden enz. 
Als letter- en oudheidkundige, 
heeft hij zieh door verscheiden 
werken, waarin eene uitgebrekle 
geleerdheid, toegelieht door eene 
gezonde critiek, doorstralen, 
zeer voordeelig bekend geraaakt. 
Men heeft van hem: l.o Becueil 
etc. (Vermmeling van Romeinsche 
en Gallische oudheden, in het 
eigenlijk gesegde Viaanderen ge-
vonden, met aanduiding der 
plaatsen, waar men dezelve ont-
dekt heeft), Gend, 1801 , gr. 
in 8 . ™ ; — 2.o 36 Overwegin-
gen over het leven en den dood 
van J . C., in het Ylaamsch, 
1805, 2 dl.B gr. in 8.vo; — 3.0 
Becueil etc. (Verzameling van 
Romeinsche oudheden), nieuwe 
uitgave, met twee derde door-

den schrijver vermee'rderd, met 
drie honderd platen, en verrykt 
met geschiedkundige en criti-
sehe aanmerkingen op verschei
den punten van het Romeinsche 
tijdvak en de middeleeuwen, 
1808, gr. in 4.to 5 — 4.o Pre
mier etc. (Eerste Supplement op 
de verzqmeling van Romeinsche 
en Gallische oudheden), in ant-
woord op het werk getiteld: 
La topographie etc. (De plaats-
beschrijjving der oude siad Gend), 
door G. L. DIERICX, 1809, 
gr. in 4.to j — 5.0 Second elc. 
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(Twèdè supplement op de ver-
zameling der Romeinsche en 
Gallische oudheden, bevattende 
de beschrijving der oude stad 
Bavai, en van Famars), gevolgd 
door geschiedkundige en criti-
sche aanraerkingen over de zoo--
genaamde Vlaamsche houtves-
ters, over de missi dominici, 
over onze eerste graven, over 
eenige nieuwe ontdekkingen van 
oude gedenk teekenen van het 
Romeinsche tijdvak, in het 
eigenlijk gezegde Vlaanderen 
gemaakt, en over verscheiden 
punten der middeleeuwen, met' 
platen, 1813, gr.iné.to; — 6 . 0 
Recherches etc. (Geschied- en 
letterkundige nasporingen be-
trekkelijk de Keltische, Galli
sche en oud-Duitsche taal), 
1815, 2 dl.n, g r. in 8 .V0; — 7 . 0 

Dilucidano principiorum quibus 
prcecipuè nititur resolutio capi-
tuli ecclesice cathedralis Ganda-
vensis, S. Bavonis, 22 Julii 
1813, 2 dl", i n 8 . V 0 J .8 .0 

VInstitution etc. (De stichting 
, der gemeenlen in Belgio gedu-
rende de 12. e en 13. e eeuwen, 
gevolgd. door eene verhandeling 
over net hersenschimmig bestaan 
onzer Vlaamsche houtvesters), 
Gend, 1819, in 4> In 1816, 
was hij versierd met de orde 
van den Nederlandschen leeuw. 
BAST had eene schoone verza-
meling bijeengebragt van gè? 
denkpenningen en oudheden, 
welke de koning der Nederlan-
den heeft aangekocht, en die 
door Z. M. aàn het museum 
der universiteit van Génd is 
ten geschenke gegeven. 

* BATTHYANY (LODEWUK graaf)* 

president van het flongaarsche 
ministerie, stamde uit een der 
oudste en aanzienlijkste geslach-
ten van Hongarije. ̂  Zijne jeugd 
onderscheidde zieh* door niets 
bijzonders. Vroeg reeds open-
haarde hij eenen aanleg tot een 
ridderlijk karakter; de hartstog-
ten der voorname wereld van 
Hongarije hadden daarin de bo-
venhand. Een zeer aanzien-
lijk vermögen öndersteunde die 
strekking, en het leven des 
graven wordt voorgesteld, als 
niet vrij van eene schaduwzijde, 
welke eene meer ernslige rig-
ting in hem onderdrukte. Zijne 
in den hoogsten graad verwaar-
loosde opvoeding.gaf zijne jeugd 
prijs aan den verderfelijken in-
vloed van siechten omgang, en 
aan het teugelloos geweld der 
eigene driften. Veel h'iervan 
komt op rekening van de moe- ' 
der des graafs, want zijn vader, 
die als ritmeester stierf, kon niet 
lang zijne opvoeding leiden. En 
niet enkel het beste gedeelte, 
maar 00k zijne Orfgoederen, 
werden door de praalzucht en 
de zorgeloosheid der moeder met 
beslag belegd en vervreemd. 
Daardoor wordt 00k het niet 
zeer kinderlievende gedrag ver-
klaard, waarmede hij, na zijne 
meerderjarigheid te hebben be
reuet , tegen zijne moeder optrad, 

: en hetwelk haar zoo veel verdriet 
zou hebben veroorzaakt, dat een 
vroegtijdige dood er het gevolg 
van was. BATTHYANY trad in den 
echt met eene gravin EAROLYJ 
die hem een huwelijksgoed van 
zeven millioenen aaubragt, enbij 
welke hij verscheiden kinderen 
verwekte. '— "Van zijne ouders 
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verlaten, was hij eenen zelf-
standigen weg ter ontwikkeling 
inyeslagen, op welken hij zijne 
bekwaamheden zoo zeer uit-
breidde, dat hij in de openbare 
aangelegenheden van Hongarije, 
en in de verhandelingen van 
het magnaten-huis, zonder uit-
stekende redenaars-talenten, aan 
zijne inzigten eenen aanmerke-
lijken invloed wist le verzeke-
ren. Ofschoon hij een vijand der 
Opstenrijksche staalkunde was, 
stond hii tooh langen lijd met 
den aartshertog STEPHANOS in 
naauwen omgang. Er had zieh 
echter tusschen hen beide geen 
vaste band geknoopt, daar BATTHYANY in het algemeen niet ligt 
innige belrekkingen aanging. 
Tot de radikalen had hij vroe-
ger niet behoord,. eerst in het 
jaar 1847 sloot hij zieh bij de: 

zelve aan. Zoodra het loenmaals 
te doen was, om de verkiezingen 
der afgevaardigden' van het co-
mitaat van Pesth ter standen? 
tafel te bewerken, stelde de 
regering van vöör Maart, alle 
pogingen in het werk, om de-
zelve in haren zin te doen uit-
vallen. De oppositie had KOSSUTH 
als kandidaat voorgedragen, en, 
.zoo als bekend is, gelukte het 
aan hunne pogingen, denzelven 
te doen verkiezen. Men verze-
kert, dat tot het welgelukken 
dezer voor Oostenriß zoo nood-
lottig gewordene verkiezing be-
halve de thans (1850) zieh in 
Turkiß bevindende graaf KASIMIR BATTHYANY, ook LODEWUK BATTHYANY wezenlijk bijged ragen 
heeft. Toen de Maart omwen-
teling was uitgeborsten, nam 
L . BATTHYANY deel aan de depu-

tatie, welke de bekende Maart-
commissie van Weene» af haalde. 
Wel onderrigte personen bewe-
ren, dat de graaf op een' aan-
zienlijk, boven hem geplaatst 
persoon, even zoo veel invloed 
heeft welen uitteoefenen, als KOSSUTH het verslond hem bij 
zijne verdere handelingen te 
leiden. Toen de keizer de aan 
den aartshertog STEPHANCS, bijna 
onbeperkte, doch slechts tijdelijk 
opgedragene regeringsmagt we
der had ingetrokken, kwam er 
te Weenen eene zeer talrijke 
deputatie aan, aan welker hoofd 
graaf BATTHYANY stond. Zij ver-
langde dat de keizer aan onder-; 
scheidene, op den landdag van 
JBuda-Pesth, uitgewerkte wets-
ontwerpen, zijne goedkeuring 
en bekrachliging geven zouder 

vooral aan de noodlottige kre-
diet- eri rekrutenwet. In den 
laatsten oogenblik des uitweridi-
gen vredes tusschen Oostenrijk 
en HongaHß, in den eersten 
van den strijd op leven en dood, 
deed graaf BATTHYANY afstand 
van de waardigheid van minis
ter, trad als eenvoudig soldaat 
in een hoezaren-regiment, en 
nam aan de maatregelen der 
commissie van la'ndsverdediging 
geen deel. Wadat vorst WIN-
DiscHGRäTz Pesth had ingeno-
men, ging BATTHYANY, die zieh 
in volle veiligheid waande, on-
gehinderd door de S t r a t e n . De 
vlugt was hem loenmaals even 
zoo ligt .geweest, als aan vele 
zijner aanhangers; zijn geweten 
beschuldigde hem niet, hij 
was zonder eenige bezorgdheid. 
Eensklaps werd hij, op eene 
avondpartij bij zijnen zwager, 
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Uefa graaf KARÖLY , door 'eenen 
keizerlijken officier, in hechte-
nis genomen, eerst haar Ofen, 
vervolgens naar Laybach, ver-
der naar Olmütz vervoerd, en 
eindelijk weder naar Pesth te-
ruggebragt, alwaar hi j tot op 
de regterlijke uitspraak gevan-
gen bleef. Hij werd tot de 
doodstraf door den strop ver-
oordeeld. Als gronden van zijn 
vonnis zijn opgegeven, dat hij 
in zijne vroegere eigenschap van 
eersten minister van Hongarije; 
zoodanige beslüilen genomen en 
voltrokken had, door welke de 
in de Maart-wetlen' bewilligde 
administrative betrekking van 

' Hongarije- verreweg geschonden, 
het door de pragmatieke-sanclie 
vastgestelde. Wettige verband tus-
schen Hongarije en de keizerlijk-
koninklijke erfstaten losgerukt, 
en de dreigendste gevaren, ter 
omverwerping der staatsregeling 
te weeg gebragt werden. Aan 
den dood van,LATOUR, werd hij 
unschuldig verklaard. De laat-
ste oogenblikken des graafs 
waren bitter en smartelijk. Eene 
poging tot zelfmoord mislukte. 
Hij had zieh na de uitspraak van 
het vonnis, met eenen kleinen 
dolk verscheiden halswonden 
toegebragt. Slechts daarom kon 
of wilde men hem niel met de 
koord straffen ; de straf, werd, 
dus in doodschielen veranderd, 
en op den avond van den 6 
Octoberl849, op hethoutplein, 
achler het nieuw gebouw le 
Pesth,; door een commando 
jagers voltrokken. BATTHVANY 
had slechts den ouderdom van 
veerlig jaren bereikt. Zijn aan-
zienlijk vermögen verviel aan 

de landsschalkistj den.kinderen 
bleef echter nog het niet min
der aanzienlijke der moeder 
over. — De teregtstelling van BATTHYANY maakle in geheel 
Europa, maar natuurlijk* het 
meest in zijn vaderland, eenen 

.grooten indruk. ' Aan de wet 
kan door zijnen dood welligt 
voldoening zijn gegeven, of zulks 
echter ook aan het .staatkundig 
beleid is geschied, is eene an
dere vraag. Het bloedige drama 
gaf aan de democralische party 
nieuwe gelegehheid tot woedende 
uitvaringen, tegen de dwinge-
landij van Oostenrijk, en zelfs 
de drukpers van het loyale (!) 
Engeland stemde mede in het 
verdoovende chorus, en vergat 
daarbij den ijzeren arm , dien 
de Britsche lord-oppercommiŝ  
saris op̂  de Jonische eilandenl 
omtre'nt dezen tijd, naar aän-
leiding eener met betrekking 
tot de HoDgaarsche omwenteling, 
slechts onbeduidende muiterij 
met onverbiddelijke gesfreugheid 
deed gevoelen. .Er werd geene 
steni vernomen,' die het treurige 
uiteinde van den graaf goed-
keurde, en ook de ohze zal 
zieh te dien einde biet verhef-
fen , w'vj gelooven integendeel, 
dat de levende, begenadigde, 
ofschoon ook gevangene BATTHY-ANY? Oostenrijk in de openbare 
meening, minder zou benadeeld 
hebben, dan de gefusileerde. 

BAUDRY DES LOZIEEES (LODE-WIJK NARCISSUS) , in 1751 , te 
Parijs geboren, was de zooh 
van een' ouden kapitein van 
het regiment Nassau-Saarbrück. 
Als kweekeling der school van 
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Mesièrès, werd hij onder de ligt-
gewapende rüiters der lijfwacht 
van LODEWIJK XV opgenomen, 
en diende vervolgens bij verschal
lende > regimenten. De krijgs-
dienst moede, stak hij in 1775 
naar St. Domingo over, deed 
zieh als advokaat bij den hoogen , 
raad der Kaap aannemen, en 
niet lang duurde het of hij 
verwierf, door de gemakkelijk-
heid waarmede hij de ingewik-
keldste geschilpunteh oploste, 
op het geheele eiland eenen 
grooten roem. Hij werkte mede 
aan de oprigting der akademie 
van de K.aap, welke den naam 
van Kring der Philadelphen of 
Broedervrienden aannam, en die 
weldra in Europa talrijke cor-
respondenten telde. Tijdens den 
opstand der Negers woonde hij 
te . Port-au-Prince ; hij onder-* 
scheidde zieh door zijnenmoed, 
en béwees groole diensten aan 
de inwoners. Bij het verlaten van 
St. Domingo, oordeelde hij het 
niet voorzigtig naar Frankrijk 
terug te keeren, en gebruikte al-
zoodentijdzijnergedwongenbal-
lingschap, tot het bezoeken der 
Vereenigde Staten van Amerika 
én van Louisiana, alwaar hij vrij 
lang verloefde, met oogmerk, 
om er de hulpbronnen van te 
beoefenen, en het middelople' 
sporen, om van dit uitgestrekte 
en vruchtbare land, waarvan 
een pas gesloten verdrag met 
Spanje, het bezit aan Frankrijk 
verzekerde, de meeste partij te 
trekken. Tijdens het consulaat 
in Partys teruggekeerd, gaf hij 
>er in 1802 in het licht àeEga-
.rements du nigrophilisme, een 
werk, waarin hij de rampen 

der Fransche koloniën en in het 
bijzonder van St. Domingo, aan 
eene kwalijkbegrepen menschen-
liefde toeschrijft. Een tweede 
geschrift: Aithès of de door de 
goden beminden hold, een alle
gorische roman, waarin hij de 
hoedanigheden van het nieuwe 
hoofd van Frankrijk ophemelde, 
verschaite hem den post van 
geschiedschrijver der marine _en 
koloniën, en vervolgens dien 
van vertaler bij het minislerie 
van oorlog. Met eene geringe 
jaarwedde gepensionneerd, over-
leed Inj hóog bejaard te Partus, 
den 29 Julij 1841. Van al zìjne 
werken zijn de eenige welke 
nog gezocht worden : de beide 
Reisen door Louisiana van 1794 
tot 1798, Panj's, 1802—1803, 
3 dU, in 8 . ™ , de schrijver 
meldt ons, dat hij gedurende 
zijn achttienjarig verblijf in de 
volkplantingen, eene koloniale 
Encyclopédie, in 25 dl. n , in 
4.T 0 had zamengesteld, die in 
1791 bij den brand zijner woning 
eene prooi der vlammen werd; 
een Kruidkundig Handboek der 
Kolonien enz. 

BAUME (ANTONIUS), een be-
roemde arlsenijbereider en hoog-
leeraar der scheikunde, lid der 
akademie van wetenschappen, 
was de zoon van een' herbergier, 
en werd te. Senlis, in 1728 
geboren. De kunst«n hebben 
hem verscheiden nuttige ont-
dekkingen le danken. Hij heeft 
zeer belangrijke verhandelingen 
zamengesteld over de cristallisa-
tie der zouten, over de ver-
schijnselen bij de bevriezing, 
over die der gesting, over de 
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combination en preparation van 
de zwavel, het slaapkruid, het 
kwikzilver, het borax-zout, het 
platina en de kina; inj heeft 
nasporingen in het licht gegeven 
over de half-zuren van metalen, 
de azijnzuur-zouten, den braak-
wijn en de extra'cten. BAUME 
leverde mede een aanlal arlikels 
aan het Woordenboekvoor kunsten 
en handwerken. Reeds had men 
hem eene wijze te danken,om 
de lakens met twee kleuren te 
verwen, eene andere öm de lot 
een uurwerk behoorende stukken 
te vergulden , . een toestel ter * 
brandblussching en een ander öm 
granen in goeden staat tebewa-
ren; aanmerkingen over het 
fabrikaat van ' zeepen enz. Hij • 
had met MACQBER meer dan 
duizend proefnemingen gedaan 
om het Fransche porselein aan 
dat van Japan gelijkvormig te 
maken. Hij rigtte het eerst in 
Frankrtyk eene fabrijk van am-
moniak-zout op, en.bleekte het 
eerst door eene behandeling zy-
ner uitvinding, de geele zijden, 
zonder'dezelve te bevochtigen, 
door welke beide kunsten, hij 
zijn land van de schattingen . 
bevrijdde, welke het aan Egypte 
en aan Indie belaalde.' BAUME 
verbelerde daarenboven de schar-
laken-verwerij der Gobelins, en 
maakte eene spaarzame behande
ling bekend ter zuivering van 
het salpeter. De omwenteling. 
beroofde hem van het vermögen, 
hetwelk hij door zijne talrijke 
werkzaamheden verworven had, , 
en BAUME keerde tot den han-
delsland lerug. Hij overleed den 
15 October 1804. De meeste 
zijner uitvindingen en werken 

zijn in de Gedenkschriften der 
akademie opgeteekend. Hij heeft 
nagelaten: l.o Dissertation etc. 
(Verhandeling, over de ether), 
Partys, 1757, in 12.«">; —2.6 
Plan etc. (Ontwcrp van een' 
cursus voor de proefondervinde-
Ityke scheikmde), gezamenlijk 
met MACQUER, Partys, 1757, 
in 12.»°; —3.° Manuel etc. 
(Handboek der scheikunde), Pa* 
rtys, 1766, in 12.mOj — 4.0 
Memoire etc. (Verhandeling over 
de leem-aarden) ,• Partys, 1770, 
in 8.™; — 5.° Memoire etc. 
{Verhandeling over de beste wijze 
om wtyn-disteleerkctels te ver~ 
vaardigen), Partys, 1778 , in' 
8.vo 5 — 6.° Opusculus etc. 
(Scheikundige stukjes), Partys, 
jaar 6 (1798), in 8.™,- — .7.0 
Elements etc. (Grondregelen der 
theoretische en praktische art* 
senty-mengkunde), 1762, in 8.T0J 
en verscheiden malen herdrukt. 
De achtste uitgave is in 1797, 
in 2 dl.» in 8.™, met een bij-
voegsel in het licht versehenen, 
00k bestaan er nadrukken van; 
— 8.° Chimie etc. (Proefonder-
vindeltyke en beredeneerde schei
kunde) , Partys, 1775, 3 dl.", 
in 8.v o; een geschrift dat zeer 
nuttig is voor de praktijk der 
kunstbewerkingen, maar dat niet 
op de hoogte der tegenwoordige 
theoretische kennissen staat., 

BAUZA (PHILIPPUS) , een Spaan-
sche walerkundige, in 1770ge
boren, en in 1834, in Engeland 
overleden. Als kweekeling der 
marine, vergezelde hij MALESPI-
KA, bij de uitgestrekle zeevaart-
kundige inspection, die in 1789 
begonnen werden. Bij zijne te-
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rugkomst, kwam hij in het de-
posito kydrografico van Madrid, 
yvaarin hij weldra de eerste 
plaats bekleedde. De schoone 
onder zijne leiding bewerkte 
kaarten getuigen van zijne zeld-
zame bekwaamheid, en diepe 
künde in dat vak. 

BAYER (FRANCISCDS PEREZ) , 
een Spaansche oudheidkündige, 
in '1711, te Valencia geboren. 
Na het Hebreeuwsch in zijne 
geboorteplaats te hebben onder-
wezen, werd hij tot kanonik-
thesaurier der hoofdkerk van 
Barcelona en later van die van 
Toledo benoemd. Koning KA
BEL III benoemde hem tot on-
derwijzer der infamen, en tot 
algemeene voldoening kweet hij 
zieh van die eeryolle taak. Hij 
overleed den 26 Januarij 1794. 
Om zijne diensten te beloonen, 
had de kotiing hem don titel 
van kamer-raadsheer gegeven. 
Zijne gedrukte werken zijn niet 
zeer talrijk; zij bestaah uit 1.° 
eene Verhandeling over de ho-
ningen van het eiland Tarsis, 
1753 ; — 2.0 eene verhandeling 
geüleid; Damasus et Laurentius 
Hispanis adserti et vindieati, 
1756; -— 3.° De nUmmisHebrceo-
samaritanis, Valencia, 1781, 
kl. in fol.; — .4.o Nummorum 
Hcbmo-samarilanorum vindieim, 
ib. 1790, kl. in fol. Deze beide 
boekdeelen, "waarvan de uitvoe-
ring prächtig is, moeten veree-
nigd zijn. Hij had een gedeelle 
zijnsievensbesleed aannasporin-
gen over de oudheden, waartoe 
hij verscheiden reizen had onder-
nomen, en aan.de zamenstelling 
van den Catalogus der hand-

schriften van het Escuriaal en 
van Toledo, welke uit verschei
den deelen in fol. bestaat. Hij 
heeft verscheiden andere hand-
schriften nagelaten, en eene 
nieuwe uitgave der Spaansche 
bibliotheek van ANTONIO, met 
aanteekeningen verrijkt. 

BAZABD (AMANDUS) , een à&ï j 
Stichlers van het carbonarismus ; 
in Frankriß, en een der eerste 
opper-vaders der associatie van 
de St. Simonisten, werd in 1792 
op het tijdslip geboren, dat de 

* révolutionnaire anarchie begon. 1 

Hij werd in de droomerijen van ; 
zijn zoogenaamd apostolaat inge-
wijd door OLINDE RODRIGDES, die 
zelf de denkbeeiden van SAINT-
SIMON had geërfd. Het was na 
de omwenteling van 1830 , dat 
hij zijne leer openlijk begonie 
verspreiden. In Oclober van dat 
jaar, li.et hij gezamenlijk met K 
ENFANTIN , een geschrift druk-
ken, ten titel voerende : Religion 
etc. (St. Simoniste godsdienst, 
brief aan den president van de 
kamer der afgevaardigden). Zjj 
wederleggen in dit geschrift in 
de volgende bewoordingen het 
verwijt, dat men nun had ge-
daan, van de gemeenschap van 
goederen en van vrouwen. te 
willen : » Ja, ongetwijfeld , de 
St. Simonisten prediken over 
de toekomst des .eigendoms en 
over de toekomst der vrouwen, 
denkbeeiden die hun eigen zijn, 
en die zij ook'op géheel bijzöri-
dere en geheel nieuwe denkbeei
den, betrekkelijk de godsdienst, 
de staatkunde, het gezag* de 
vrijheid toepassen . . . . ; hiaar 
het scheelt veel dat deze denk-

http://aan.de
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beeiden diegene zijn, welke nwn 
hun toeschrijft." Terwijlzij ver-
volgens dit grondbeginsel uit-
roepen : dat ieder moet geplaatst 
worden, volgens zijne bekwaam-
heid, en beloond volgens zijne 
werken ; een hersenschiramige 
grondregel, wijl de juiste be-
oordeeling der bekwaamheden 
en der werken, op deze wereld 
altijd onmogelijk zal zijn; zij 
randden als een misbruik de 
erfelijkheid der goederen aan, 
en terwijl zij er zieh op grondden 
dat de eigendom het vomregt der 
ledigheid niet moet wettigen, 
wilden zij dat al de gereedschap-
pen tot den arbeid, de landerijen 
en kapitalen, in een maatschap-
pelijk fonds vereenigd werden , 
hetwelk bij associatién en trap
pen moest geèxploiteerd worden, 
zoodat de taak van ieder de uit-
drukking zijner bekwaamheid, 
en de maat zijner werken wäre. 
Wat de zamenstelling der regt-
bank, welke de evenredige ver-
deeling van het maatschappelyke 
fonds onder al de wezens, die 
de groote menschelijke familie 
uitmaken, moest besturen, hier-
van gewagen de heeren BAZARD' 
en ENFANTIN geen enkel woord, 
vermits zij ongetwijfeld vooron-
derstellen, dat de achthonderd 
millioenen menschen over de op-
pervlakte des aardbolsverspreid, 
niet konden nalaten zieh op hen, 
ten opzigte van die verdeeling,-
te verlaten. In helzelfde geschrift 
verklaarden de auteurs siech ts de 
vnlledige emancipane der vrou-
wen te verlangen, zonder daarom 
de heilige wet des huwelijks te 
willen afschaffen; maar hunne 

I. DEEL. 
IC 

berekende aohlerhoudingen op 
dat onderwerp, de bewoordin-
gen, waarin zij dat gedeelte van 
hun stelsel wikkelden, en de uit-
drukkingen van wettelijke pros-
tüutie, schandelijken handel, 
op de echtverbindlenis toegepast, 
openden het veld voor allerlei 
verklaringen. Dit manifest bragt 
in de kamer der afgevaardigden 
weinig uitwerksel te weeg. Het 
gouvernement, liet door eene 
toegevendheid, welke de plaats 
gehad hebbende staatkundige ge-
beurtenissen verklaarden, zonder 
dezelve te regtvaardigen, de 
nieuwe aposlels, welke betuig-
den niet republikeinsch te zijn> 
hunne kerken te Parijs, en in 
verscheiden groote Steden ope-
nen. De nieuwigheid liunner 
prediking lokte de menigte, 
en won hun een zeker. getal • 
aanhangers. Onder de ingewij-
den hunner leer merkte men 
vooral een aantal jongelingen 
op, die de polytechnieke school 
pas verlaten hadden, endie, 
in de wiskundige wefenschappen 
onderwezen, zieh Helen verlei
den door het denkbeeld, van de 
maatschappij met cijfers te be
sturen. Eenige verkochten hun 
vaderlijk erfgoed, en stortten 
den geheelen prijs deszelven in 
het algemeene maatschappelijke 
fonds. BAZARD en zijn makker 
droegen zorg, hunne prediking 
te doen gepaard gaan met de 
uitgave van verscheiden boeken, 
welke kosteloos moesten ver-
spreid worden. De Catechis-
mus der nijverigen, een werk 
van SAINT-SIMON , werd herdrukt 
en in 1830 deden zij in het 
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licht verscbijnen, een Tableau 
etc. (Kort merzigt der leer), 
geyolgu door den Organisaleur, 
weekblad der St. Simonisten, 
hetwelk in 1831 werd voort-
gezet, en dat uit 7 dl. f t, in 
8.fo bestaat. Weldra maakten 
zij zieh meester vandenGJo&e, 
en voegden bij deszelfs titel 
Dagblad van de leer der St. 
Simonisten, met dit symbolum 
der leer : Aan ieder volgens zijne 
roeping, aan ieder volgens zijne 
werken. Algemeene associatie, 
oproeping aan de vrouwen, vreed-
zame organisalie der handwerks-
lied'en. Dit kosteloos verspreide 
dagblad, hield opteverschijnen 
in de laatste dagen der maand 
April 1832. Intusschen was er 
op het einde van 1831 , onder 
de opper-vaders der leer verdeeld-
heid ontstaan. BAZAED , gematig-
der dan ENFANTIN , verwierp een 
gedeelte zijner leerstellingen; 
maar hij bezweek in,den woor-
denstrijd, welke in tegenwoor-
digheid van al de St. Simonisten 
gehouden werd, en hij werd 
in het laatst van Novemher 
beroofd ^ van' zijn aandeel dat 
hij in het opperpriesterschap 
had. Vader ENFANTIN werd als 
eenig opper-vader erkend. Maar 
de ergernis dezer scheuring had 
aan de sekte eenen slag toege-
bragt, waarvan zij zieh. niet 
kon herstellen; het geld dat 
de levens-ader der leer was, be-
gon le onlbreken, en weinige 
maanden na BAZABJD tot den 
aftogt te hebben genoodzaakt, 
verklaarde ENFANTIN zelf, ter-
•wijl hij datgene wat eene nood-
zakelijkheid was, onder den 
schijn eener ingeving Vermomde, 

dat hij geheel vrijwilliglijk af< 
stand deed en in afzondering 
ging leven. Zijn afscheidsgroet 
werd in het laatste N.o vau 
den Globe opgenomen, met dit 
adres: Aan de wereld. ENFAHTW 
gaf er in te kennen, dat Inj 
zieh te Menil-Monlant ging af-
zonderen. Drie zijner apostelen 
namen • in hetzelfde N.o mede 
hun afscheid, waarbij zij in eene 
heiligschendende overeenbren-
ging, die hun echter gemeen-
zaam was, op vader ENFANTIN 
de geheimzinnige uildrukkiDgen 
van messias Gods, honing der 
natien, Christus, woord enz. 
durfden toepassen. Intusschen 
leefde BAZAKD van de hoofdstad 
verwijderd, en overleed te Cour-
try bij Montferrat, den 29 Julij 
1832. ENFANTIN en zijne leer-
lingen namen hunnen intrek in 
eene soort van klooster te Mc-
nil-Montant, alwaar zij werkten 
en wandclden, terwijl zij lof-
zangen zongen^ waarvan dever-
zen en de muzijk hun werk 
was. 

BEAUCHAMP (JOZEF), een ster-
rekundige, te Vesonl, den 20 
Junij 1752 geboren, begaf zieh 
in de orde der Bernardijnen, 
en vertrok, in 1781, naar 
Bagdad, bij den beer MIROUDOT 

((zie dat Art. *Wbk.-) zijnen 
oom, bisschop en consul van 
Frankrijk, om .er de bedienin-
gen van grootvikaris waartenê  
men. Op deze reis deed bij 
verscheiden gewigtige sternkun
dige ontdekkingen, die in het 
Journal des Savanls zijn opgeiee-
kend. Hij leverde er niet min
der belangrijke aan XALANDE : 
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hij zond hem ,eene kaart van 
den loop des Tigers en des 
Euphraats, gedurende eene 
lengte van 300 mijlen. Hij 
schetste èr eene van Babylonië, 
en gaf" aan den abbá BAR
THÉLÉMY teekeningen van ge-
dënkstukken, opschriften en ge-
denkpenningen van h et oude 
Babylon,, zoowel als van Ara
bische monùmënten. Hij kwam 
in 1790 in Frankrijk terug. 
In . 1795 , werd hij tot consul 
te Máscate in Arabie benoemd, 
en vertrok in 1796 naar die 
bestemming, op welke reis hij 
Zieh eenigen tijd te Konstanti
nopel ophield, en de kästen 
der Zwarte-zee bezocht. Door 
den generaal BONAPARTE naar 
Egypte beroepen, maakteBsAU-
CHAMP in die gewesten opmer-
kingen, welke in de Gedenk-
schriften Van het instituut van 
Cairo zijn opgeteekend. Op zijne 
terugreis naar Konstantinopel 
werd hij door de Engeischen 
gevangen genomen en aan de 
Türken uitgeleverd die hem ge
durende 3 jaren gevangen Wei
den. Hij overleed te Nizza, 
den 19 November. 1801. De 
raeeste zijner werken zijn in 
het Journal des Savants- en in 
de Mémoires de l'académie des 
sciences gedrukt. De voornaam-
ste zijn : l.o Voyage etc. (Reis 
van Bagdad naar Bassora, 
längs den Euphraal) ;, — 2.o 
Relation etc. (Verhaal cener 
reis in Perzië, in 1787 gedaan) ; 
— 3.'o Mémoires etc. (Berigten 
wegens de Babylonische oudhe-
den, die zieh in den omtrek 
van Bagdad bevinden); — 4.o 

Reflexions etc. (Ooerwegingen 
over de seden der Arabieren). 

BEAUGHAMP (ALPHONSE DE), 
een letterkundige, in. 1767, te 
Monaco, van welke plaats zijn 
vader, ridder van den H. Lo-
DEWIJK. , majoor was, geboren, 
trad in den buderdom van 17 
jaren in dienst van Sardinia; 
maär tijdens de Fransche om-
wenteling, deed hij afstandvan 
den rang welken hij bekleedde. 
Bij de Sardinische regering ver
dacht geworden, werd hij in 
hechtenis genomen, en in het 
kasteel van la Brunette, en 
vervolgens in dat van Ceva op-
gesloten. Na eene lange gevan-
genschap keerde hij naar Frdnk-
'rijk terug. In de "bureaux der 
policie werd hem eene betrek-
king gegeven, alwaar hij talrijke 
bouwstoffen vond, van welke hij 
zieh bediende om zijne Histoire 
etc. (Geschiedenis der Vendee en 
der chouans), in het licht te 
geven, welke ondanks hare on-
naauwkeurigheden vier uitgaven 
heeft gehad. Het keizerlijk be
st uur, ontevreden dat BEAU-
CRAMP, de hem toevertrouwde 
docurhenten, openbaar had ge-
maakt, zette hem af. Deze 
schrijver verkreeg kort daarna, 
eenen nieuwen post, dien hij in 
1814 verloor. Van toen af legde 
hij zieh geheel op de letter- en 
staatkunde toe.; In 1814 werd 
hij met hat legioen van eerver-
sierd en : in 1820 bekwam hij 
eeh pensioen. Behalve zijne me-
dewerking aan verscheiden dag-
bladen en lijdschriften, heeft 
men aan BEAUCBAMP te danken: 

2 
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l .o Biographie etc. (Levensbe-
schrijving van jonge Ueden) ; 3.° 
geheel herziene uilgave 1823 , 4 
dl.n in 1 2 . m o ; — 2.o Catastrophe 
etc. (Treurig lot van MURÂT, 
of Verhaal der laatsle omwen-
teling van Napels), 1 8 1 5 , in 
8 . T 0 ; — 3.o Critique etc. {Ge
schiedkundige critiek met letter
kundige aanmerkingen op het 
werk van den graaf de SÉGUK , 
getiteld; Geschiedenis van NA
POLEON enz.), met ophelderende 
aanteekeningen, 1 8 2 5 , in 8.*°; 
— 4.o La duchesse etc. (De 
hertogin van Ângoulême te Bor
deaux enz.), 1815 , in 8 . V 0 ; 
— 5.o Le faux etc. (De valsche 
dauphin, tegenwoordig in Frank-
riß), 1803 , 2 d l . « , in 12.mo. 
— 6.o Histoire etc. (Geschiedenis 
van den veldtogt van 1814) , 
1 8 1 5 , 3-dl.v ' -n &vo ; — 7.o 
Histoire etc. (Geschiedenis van 
den veldtogt van SUWAROW in 
Italie), Paryjs, 1800, in Ï 2 . m o -
en in 8 . y o ; — S.o Histoire etc. 
(Geschiedenis der verovering en 
der omWentelingen van Peru), 
1808, 2 dl.n, in 12."«»; — 9.o 
Histoire etc. (Geschiedenis van 
den oorlog der Vendée, van 
1792 tot 1815) , 4.o. uitgave, 
1819, 4 dl.n in 8 .™,met haar
ten en portretten; dit werk 
heeft aânleiding tot verscheiden 
klagten gegeven ; . — l O . o His
toire etc. (Geschiedenis der om-
wenteling van Piémont, en van 
deszelfs betrekking met de ove
rige deelen van Italie en van 
Frankriß), 2 dl.« in 8 . ™ , 1821 
tot 1823; :— 11.» Histoire etc. 
(Geschiedenis der veldtogten van 
1814 en 1815) , 1817 , dl.« in 
8. ' '°; — 12.o Histoire etc. (Ge

schiedenis der twee valsche dau
phins), 1818, 2 dl.« in 8.™; 
— 13.o Hisloire etc. (Geschie
denis der ongelukken en der 
yevangenschap van Pios VII, 
onder BONAPARTE), 1818, in 
12.mo} een in eenen zeer goe« 
den geest ontworpen werk, 
maar marin vele dwalingen 
voorkomen; — 14.o Histoire 
etc. (Geschiedenis van Brasilia, 
sedert de ontdekking van het-
sehe in 1500, tot in 1810), 
1815, 3 dl", in 8.™.; — 15.° 
Bufutalion etc. (Wederlegginp 
van het geschrift getiteld: ВШ 
op den staatkundigen toestand 
van Brasilia op den 12 Novem
ber 1823), Landen en Parijs, 
1824, in 8.™; _ i6.o De la 
revolution etc. (Over de omwen-
teting van Spanje, en over ssij-
neu 10 Augustus), 2.e uitgave, 
1822, in 8.vo; — 1 7 . o Vie etc. 
(Leven van ALI-РЛСНА , visier 
van Janina), 2.« uitgave, 1822, 
in 8.v«; — 18.o Vie etc. (Leven 
van JULIUS CJÜSAR , gevolgd door 
eene beschrtyving sijner veldtog
ten, met beoordeelende aanmer
kingen), 1823, in 8л°; —19.° 
Vie etc. (Leven van LQDEWIJK 
XVIII), З.е uitgave, 1825, 2 
dl.», in 8.yo; — 20.o Vie etc-
(Staat- en krijgskundig en fti-
vaalleven van den generaal Mo-REAU), 1824,, in 8 > Nog 
schrijft men hem toe de Me-
morien van FOUCHE. • DE BEAU-CHAMP is in 1832 overleden. 

BEAUFORT (HENDRIK ERNST. 
ridder GROUT DE) , beroemcle 
reiziger, den 25 February 1798, 
te Aubevoie bij het vlek Gaillon 
(Fr. Eure dep.*) geboren , werd 
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in 1812, in de school der ma
rine te Toulon opgenomen, en 
maakte, drie jaren laier den 
togt van den Archipel mede. 
Het was op den bodem van 
het oude Griehenland, dat zieh 
zijn smaak voor de geologis en 
geographic ontwikkel'de, en hij 
verkreeg op de eerste reis, 
welke hij, in hoedanigheid van 
scheepsvaandrig, in 1819, naar 
de Senegal medemaakte, de ge-
woonte, ora de sterrekundige 
berekeningen de ligging der 
plaatsen te bepalen. Na een 
tweejarig verblijf in Afrika, 
kwam hij le Parijs terug, en 
legde er zieh tot in 1823 toe 
op de beoefening, der natuur-, 
bergstof- en dierkunde (zoölogie), 
de Arabische taal enz. Hij Steide 
aan de ministers een plan van 
onderzoek voor in de binnen
landen van Afrika, dat al le 
uitgebreid en al te kostbaar werd 
geoordeeld. Maar hij ontving 
alle wenschelijke aanmoedigin-
gen tot eene reis in dat bijna 
geheel onbekende gewest. BEAUFORT vertrok van Rochefort, 
den 4 November 1823 , voor-
zien van werktuigen, mondbe-
hoeften en zelfs van koopwaren; 
na het beste onthaal van den 
landvoogd van Senegal te heb
ben ontvangen, rigtte hij zieh 
op het einde van Januarij 1824, 
naar de Gambia. Hij drong 
door tot Banankou bij de Fa-
Urne, die zieh in de Senegal 
ontlast, en tot Koukongö, 120 
mijlen boven de uitwatering 
der Gambia, onderzocht alom 
de natuur en de ligging der 
rotsen, nam de hoogte der 

K. 

plaatsen waar, en beschreef al 
de natuurkundige zeldzaamhe-
den, welke hij ontmoette. Den 
26 Mei daaropvolgende le Ba
kel teruggekeerd, wilde hij op 
eene tweede reis, tot Tombuctu 
doordringen, längs den weg van 
Elimane, hoofdstad van het 
land van Kaarta, en verder tot 
Sego, aan de Djoli-ba; maar 
hij werd op dezen weg geplun-
derd en genoodzaakt naar Bakel 
terugtekeeren. Na eenen laat-
sten, logt, had BEAUFORT een 
aantal bouwstoffen verzameld, 
en hield zieh te Bakel bezig, 
om dezelve in orde le. brengen, 
gedürende het jaargetijde het-
welk er door de vreemdelingen 
het meeste gevreesd wordt, toen 
hij, na vijf dagen, aan eene 
onregelmalige hersen-koorts, het 
gevolg eener verkoudheid, ge> 
leden te hebben, den 3 Sep
tember 1825 overleed. 

BEAUHARNAIS (HORTENSE DE). 
— Zie LEU (gravin van ST.). 

BEAULIEU (JOANNES CLAUDIUS LEBLANC- DE) , bisschop van 
Soissons, den 29 Mei 1753, le 
Parijs geboren, begaf zieh, nog 
jong zijnde in de congregatie 
van de H . GENOVEVA, en scheen 
in het begin de beginselen der 
(Fransche) omwenteling te ora-. 
heizen. Na den eed te hebben 
afgelegd, werd hij in 1791 be-
noemd tot pastoor van St. Se
verin te Parijs. Zijn gedrag 
was steeds vol gematigdheid, 
en toen de bisschop GOBEL (zie 
dat Art. -Wbk.-), in eene pas-
torie eenen gehuwden priester 
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had ingesteld, ontwierp hij eene 
kracht voile reclaihatie, en prp-
testeerde met drie andere con-
stitutioneele pastoors. Deze slap 
berokkende hem eene gevangen-
schap van verscheiden maan-
den. Den 18 January 1800 tot 
constilutioneelen bisschop van 
Routinen gezalfd, hield hij den 
27Mei eene synode, waarvan hij 
de handelingen liet drukken, 
alsmede verscheiden geschritten 
aan zijne geestelijkheid gerigt, 
•waarvan het grootste gedeelte 
weigerde hero te erkennen. Hij 
deed zieh in het concilie van 
Parijs, dat in het volgende jaar 
plaats~had, weinig onderschei-
den. Na de onderleekening van 
net concordaat, zond hij zijn 
ontslag in, werd tot bisschop 
van Soissons benoemd, en wei
gerde, zegt men, de herroeping, 
welke de pauselijke legaat van 
de constitutioneele bisschoppen, 
vorderde. Maar nadat geestelij-
ken hem met de breven hadden 
hekend gemaakt, waarvan hij 
de echtheid in twijfel had ge-. 
trokken, schreef hij aan Pius 
"VII, om zijne onderwerping en 
zijn leedwezen. over het verlo-
dene te betrügen, en hij ontving 
van dien Paus eene voldoende 
breve. BEAULIED slelde eene me-
movie zamen, om aan zijne 
vrienden kennis te geven van 
zijneh stap, zoowel als van de 
redenen, die er hem toe bewo
gen hadden, en genoot de vol-
doening, van eenen geeslelijke 
terugtebrengen, voor wien hij 
eene groote toegenegenheid koes-
terde. In 1815, uilgenoodigd, 
om zieh naar het Meiveld te 
begeven, verklaarde hij in eenen 

brief aan den minister, dat hij 
geenen anderen wettigen vorst 
erkende, dan LODEWIJK X V I I I , 
stak naar Engeland over, en 
kwam eerst na de terugkomst 
des konings weder in Frankrijk. 
In 1817, werd hij tot het aarts-
bisdom Aries benoemd; maar 
daar de oprigting van dat aarts» 
bisdoni nietplaats had, zoo ging 
hij voort, zieh aan de zorgen 
van zijn diocees te wijden j in 
1820 nam hij zijn ontslag, werd 
tot lid van het kapitlel van 
St. Denis benoemd, en overleed 
den 13 Julij 1825, in het semi-
narie der vreemde mission. 

. BEAUMONT (STEPHANUS ANDREAS FRÄNCISCDS DE PAUL A FALI-OTDE), 
den 1 April 1750, te Avignon 
uit eene aanzienlijke familie ge
boren, wijdde zieh töe aan den 
geestelijken staat, werd eerst 
groot-vikaris van Blois, daarna 
in 1782, tot coadjutor van 
Vaison benoemd, en den 23 
December deszelfden jaars te 
Frascati, als bisschop van Se- , 
bastopolis gewijd. Zijn sloal 
werd opgeheven in 1791, en 
hij zelf den 20 April, hij de 
constiluerende vergadering door BOUCHE aangeklaagd, die hem 
beschuldigde van na den moord 
der patriotten een Te Deum te 
hebben doen zingen. De bisschop 
verdedigde zieh en bewees,dat 
hij op vier uren afstands van 
de plaats was, waar de moora 
was bedreven, en dat hij geen 
TeDeum had doen zingen. Kojt 
daarna genoodzaakt Frankrijk 
te vertaten, vond hij eene schud' 
plaats in de pauselijke Staten-
Tijdens het concordaat deed b'J 
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äfstand yan zijneri bisschoppe-
Tyken stoel, werd in 1802 tot 
het bisdom van ' Gend, en in 
1807 tot dat van Piacenza be-
noemd, hetwelke hij trachtte 
to gallicaniseren. Deze prelaat, 
zegt de kardinaal PACCA in zijne 
Memorien, verzuimde niets om 
de Roomsche priesters, die in 
zijn diocees verbannen waren, 
te bewegen eenen door den Paus 
verworpen eed afteleggen. In 
het concilie van 1811 , toonde 
hij den keizer zeer genegen le 
zijn, en behoorde totdedeputatie 
der acht bisschoppen, naar /Sta
tion« gezonden, om te trachten 
aan den Paus eenige concessien 
te ontwringen. In 1813 , tot 
het aartsbisdom van Bourges 
benoemd, werd hij door den 
keizer verscheiden malen naar 
Fontainebleau tot den gevangen 
Paus gezonden, ten einde den 
heiligen Vader tot eenige schik-
king te bewegen, PIUS VII wilde 
niets van devoorstellenhooren, 
welke hij gelast was hem te 
doen, en men wil zelfs dat de 
Paus hem verbood het diocees 
van Bourges te administreren. 
De prelaat had zieh in die stad 
met volmagten van" het kapittel 
geinstalleerd. Na de restauratie, 
wilde hij op Paaschdag officio-
ren, maar het kapittel verzet.le 
er> zieh tegen. Kort daarna ver-
liet hij Bourges en kwam te 
Parijs. Het is onbekend of hij 
ook trachtte naar Piacenza terug 
te keeren, waarvan hij titulaTis 
was. Bij zijne terugkomst in de 
maand Maarfc 1815 , benoemde NAPOLEON hem tot zijnen eerslen 
aalmoezenier, daarna tot lid van 

de kamer der pairs. Bijdepleg-
tigheid op het Meiveld, was hij 
het die den keizer het evangelie-
boek. aanbood, om den eed af
teleggen. De benoeming van 
den heer DE BEAUMONT tot het 
aartsbisdom Bourges, was als 
van geener waarde beschouwd. 
In 1816 deed hij afstand van 
het bisdom van Piacenza, en 

' bekwam een pensioen van de 
aartshertogin MARIA LOUISA. Hij 
ging alstoen Parijs bewonen, 
alwaär hij niemand zag dan zijn 
gezin en eenige vrienden, terwijl 
hij bij geenerlei plegtigheid of 
vereeniging van bisschoppen ver-
scheen. Ondanks zy'negevorderde 
jaren, genoot de oud-bisschop 
van Piacenza nog eene kracht-
volle gezondheid, toen eene ziekte 
van weinige dagen hem den 26 
October 1835 in het graf sleepte. 
Hij werd in zijne laatste oogen-
blikken door Mgr. den aartsbis-
schop van Parijs bijgestaan. 

BEAUMONT. — Zie AUTICHAMP. 
BEAÜNIER (LODEWIJK ANTONIUS), 

te Melun,.den 15 January 1779 
geboren, algeraeen - inspecteur 
der mijn-werken en rekwest-
meester, heeft zijnen naam be-
roemd gemaakt door verscheiden 
nuttige inrigtingen, zoo als o. a. 
de school der mijnwerkers te 
Saint-Etienne. Hij is het, die 
de uitvoering van den eersten 
in Frankrijk aangelegden spoor-
weg bestuurde, welke van ge-
noemde stad naar Lyon loopt. 
Hij had bij na al de mijnenvan 
het koningrijk geexploreerd, en 
heeft in talrijke verhandelingen 
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en verslagm, de vrucht zijner 
verlichte nasporingen opgetee-
kend. BEAUNiEROYerleed teParijs 
den 20 Augustus 1835. 

BEAUVAIS (LODEWIJK) , zoon van K. N . BEAUVAIS DE PREAU . 
(zie dat Art. -Wbk.-), en veld-
maarschalk, ontving nog zeer 
jong zijnde van de conventie 
eene jaarwedde van 1500 fran
k e n , als eene vergoeding voor 
de wreede gevangenschap, welke 
zijn vader van de Engeischen, 
Wegens zijne hevordering van de 
zaak der omwenteling had moe-
ten verduren. Met den rang van 
adjudant-generaal, maakte hij in 
1797 den togt van Egypte mede, 
maar bekwam weldra zijn ont-
slag; op zijnen overtogt werd 
hij door de Engeischen gevangen 
genomen , die hem gedurende 
18 maanden van zijn vaderland 
verwijderd hielden. In 1801, 
in Frankriß terüggekeerd, bleef 
hij tot in 1809 op non-activi-
teit, in welk jaar hij chef werd 
van den staf, van den generaal 
LATOUR. - MAUBOÜRG in Spanje. 
Kort daarna werd hij tot vrijheer 
en brigade-generaal benoemd, 
en maakte in die hoedanigheid 
den veldtogt van 1813 mede. 
Het is aan hem dat men de 
herovering der stad, Neuss te 
danken heeft, welke den 31 
Octoberoverrorapeld was. Onder 
de restauratie aan het privaat-
leven teruggegeven, hield hij 
zieh bezig met de redactie van 
een milüaire dagblad, en was 
een der voornaamste bewerkers 
van decompilatie, bekend onder 
den naam van Victoires etc. 
(Zegepralen en overioitißingen 

der Franschen). Hij heeft geza-
menlijk met eenige schrijvers, 
in het licht gegeven Algemeene 
classiehe biographie, 3,zw. dl.» in 
8.v°, 1826—1829: verscheiden, 
malen met bijvoegselen en ver-
beteringen herdrukt. De gene
raal BEAUVAIS overleed in 1830. 

BEBIAN (ROCHUS AMBROSIUS AUGUSTINUS) , in 1790, te h 
Pointe-à-Pitre in Guadeloupe, 
geboren, werd, nog zeer jong 
zijnde, naar Parijs gezonden, 
alwaar hij zijne Studien ten einde 
bragt. Zijn smaak voor de boven-
natuurkunde der talen deed hem 
de vriendschap zoeken van den 
abbé SICARD (zie dat Art. -Wbk.-) 
die veel achting voor hem op-
vatte, en hem aan zieh verbond. 
In 1817 werd hij tot onderwij-
zer en studie-censor van de 
school der doofstommen be
noemd. Hij behaalde in 1819 
den prijs, uitgeloofd door de 
akademische maatschappij van 
wetenschappeh, voor de lofrede 
van den abbé DE L'EPÉE , den 
süchter dier school ; hij Het 
dezelve in het volgende jaar 
drukken, aan het hoofd van 
het werk, het welk hij van de-
zen waren vriend der mensch-
heid in het licht gaf, l'Art etc. 
(De hunst otn de doofstommenje 
leeren spreken). Van dit tijd-
stip af gaf hy nieuwe geschriften 
in het licht, over het eenige on-
derwerp zijner Studien, waarin 
hij steeds naar meer volmäakt-
heid streefde. Hij had een Journal 
etc. (Dagblad voor het onderwißs 
der doofstommen en blinden) 
ondernomen, waarvan er slechts 
4 N.os zijn in' het licht versehe-
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nen , Parijs , 1826—1827, in 
, 12.«10 Maar het verdfiet dat 
hij ondervond, over de tegen 
zijnen zin, in het onderwijs der 
school, ingevoerde veranderin-
gen, ondermijnde zijne buiten-
dien zwakke gezondheid; en, 
volgens den raad der artsen, 
nam hij het besluit om naar 
Guadaloupe teruglekeeren, al-
waar hij kort na zijne aankomst, 
den 24 Febr. 1839 overleed. Men 
heeft van hem: 1.° Essai etc. 
(Proeve over, de doofstommen 
en over de naluurlijke taal), 
Parijs, 1817, in 8.voj — 2.° 
Mimographie etc. (Gebarenleer of 
proeve van mimisch schrift), ib. 
1822, in 8.™ j — 3.o Manuel etc. 
(Handleiding bij het praktisch 
onderwijs der doofstommen); ib. 
1826, 2 dl.«, met 32 platen.' 
Het l.o dl. in 4. t 0 bevat voorbeel-
den van oefeningen, en het 2.° 
in 8.v o, de verklaringen;— 4.° 
Nouvelle etc. (Nieuwe wyjse om 
te leeren lesen sonder Spellen), 

.ib. 1828, in 4> , met 28 plt.»; 
— 5.o Examen etc. (Gritisch 
ondersoek der nieuwe regeling 
van het onderwijs in het konink-
lijk instituut der doofstommen 
te Parijs), ib. 1834, in 8.™ 

* BECERRA (GASPARUS) , een 
Spaansche schilder, beeldhouwer 
en bouwmeester, in 1520, te 
Baesa, in Andalusie geboren, 
bezocht reeds vroeglijdig Italie, 
en was M i c H A e i , ANGELO gedu-
rende verscheiden jaren bij zijne 
werken in de St. Pieterskerk, 
in de Villa Belvedere behulp-
zaam. BASAUI hielp hij in de 
zalen der Gancellaria; ook sloot 

K 

hij zieh aan DANIEL DE VOL
TERRA aan, wiens wijze van 
schilderen, hem bij de Spanjaar-
den zeer veel ingang moest doeh 
vinden. Dat hij in de ontleed-
kunde zeer ervaren was getuigt 
het anatomische plaalwerk, door 
VALVERDA, in 1554 te Borne in 
het licht gegeven, waarloe Inj 
al de teekeningen leverde, en 
hetwelk langen tijd den Spaan-
schen schilders, beeldhouwers 
en heelmeesters, als voorbeeld 
en. leerboek heeft gediend. BE
CERRA overleed te Madrid, in 
1570. In het Prado aldaar ziet 
men nog zijne MEDUSA, zijnen 
PERSEÜS en zijne ANDROMEDA. 
In zijn altaar der hòofdkerk te 
Astorga, en indat der klooster-
kerk der barvoeter-nonnen te 
Madrid, zijn schilder- enbeeld-
houwwerk en bouwkunst, op 
eene onovertreffelijke wijze ver-
eenigd. Zijn beroemdst beeld-
houwkundig werk is echter het 
Beeld der H. Maagd de la sole-
dad, op last der koningin ISA
BELLA VAN VALOIS vervaardigd, 
en waarvan de monnik ANTONIO 
DE ARCOS, in 1640, de geschie-
denis heeft geleverd. Men ziet 
het te Madrid, en men kan zieh 
niet verzadigen met de bewonde-
ring der schoonheid, der smart, 
der teederheid, der standvastig-
heid en der onderwerping in 
dat gelaat uilgedrukt. 

BEÖK (CHRISTIAAN DANISL), 
een beroemde letterkundige, den 
22 Januarij 1753 te Leipzig 
geboren , werd aldaar in 1782 
hoogleeraar der wijsbegeerte, en 
in 1785, in de Grieksche en 

5 
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Laüjnsche letterkunde, terwijl 
hem in 1790 het opzigt over 
de bibliotheek der universiteit 
werd opgedragen. Hij werd daar-
enboven benoemd tot censor der 
dagbladen, die te Leipzig^gedrukl 
werden. BECK, heeft zieh door 
geleerde werken over de talen 
en de bibliographie doen .kennen, 
van welke wetenschap hij reeds 
vroeg al het belang had ingezien. 
Behalve een aantal uitmunlende 
uitgaven van Grieksche en La-
tijnsche classici, zoo als APOLLONIA van Rhodas, in 1785, in 8.™ ; EURÍPIDES , 1779, in 
4.t°, en 1792, in 8.™; heeft 
hij verscheiden zeer belangrijke 
verhandelingen in het licht ge-
geven, zoo als: l,o Commen-
tarii de litteris et auetoribus 
Gmcis atque Lalinis scriptorum-
que editionibus, Leipzig, 1790 
(l.e dl. de auetoribus Grcecis); 
'— 2.o Specimen bibliothecarum 
Alexandrinarum, ibid 1779, in 
4 > ; <— 3.o Carmen dotis mo-
mmenlum linguce rustical Latinee 
antiquissimm, ib. 1782, in 4. t o; 
— verder in het Hoogduitsch: 
4.o Anleitung zur Kenntnisz der 
allgemeinen Welt- ttnd Volkerge
schichte , Leipzig, 1787—18Ó7, 
4 dl.11, 2.o uitg. van het l.e 
dl. 1814; — 5.o • Jjeber die 
Würdigung des Mittelalters und 
seiner allgemeinen Geschichte, 
ib. 1812; — e.o Grundrisz 
der Archäologie, ib. 1816; — 
7.o Allgemeines Repertorium der 
neuesten in- und ausländischen 
Lüteratur, jbid 1819—1832, 
voortgezet door GERSDORF. Hij 
vertaalde in het Hoogduitsch: 
Schildering van het Ottoman
nische riß, door MüRADGEA 

D'OIISSON, Leipzig 1788—1796, 
2 dl. n; — Geschiedenis der 
Romeinsche republiek, door FERGUSON, Leipzig, 1884—1787, 
3 dl.11; — Geschiedenis der 
Grieken, door GOLDSMITH, 2 
dl.", ib. 1792 , 2.ouitg. 1816; 
— daarenboven was hij aan alle 
ondernemingen verbonden, die 
de wetenschap of letterkunde 
ten doel hadden. Hij overleed te 
Leipzig, den 13December 1832. 

* BECK (DAVID) , den 25 Mei 
1621 te Delft geboren, was een 
uitmuntend schilder, en de 
leerling van den beroemden 
A. VAN DIJK; hij stond zeer in 
aanzien bij koning KAREL 1 van 
Engeland, wiens zonen Inj in 
de teekenkunst onderwees. Ook 
schilderde hij voor dekoningen 
van Frankriß en Denemarheih 
en voor de Zweedsche koningin CHRISTINA , die hem met gesehen-
ken overlaadde en hem toi hären 
eersten kamerheerbenoemde. Hij 
bezocht vervolgens Duüschland, 
Spanje en Jtalie,om deportret
ten van de voornaamste vorsten 
en staatsmannen te schilderen, 
waarvoor hem, behalve aanzien-
lijke betalingen, negen gouden 
ketens met medailles ten deel 
vielen. Terwijl hij zieh in het 
gevolg van CHRISTINA te JP««| S 

bevond, deed hij een uitslapje 
naar Holland, en overleed te 
'sGravenhage, den 20 Deeb. 
1656. VroegerwashijinDuto*' 
land in gevaar geweest van als 
schijndoode begraven te worden, 
doch werd door een' balddadigen 
kortswijl van zijn' knecht.niet 
het gewaande lijk, noggelukkig 
gered. 
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* BECKER (RUDOLF, ZACHARIAS), 
een beroemde Duitsche volks-
schrijver, den 9 April 1752, te 
Erfurt geboren. Hij schreef 
het eerst te Dessau, als onder-
wijzer aan het Philantropin, 
de Dessauische Zeitung für die 
Jugend und ihre Freunde, 1-782 
tot 1783, die hij later in Gotha 
als Deutsche Zeitung für die 
Jugend voortzette en in 179S 
tot National-Zeitung der Deut
schen verhief. Ook was hij in 
1791 de grondlegger van den 
Anzeiger, die in 1792, bij een ' 
keizerlijk privilegie, tot Reichs
anzeiger verheven werd, en in 
1806 in den Allgemeinen An
zeiger der Deutschen veranderd 
werd. Daar BECKER zijne tijd-
schriften zelf uitgaf, zoo rigtte 
hij in 1797, een' eigen boekhan-
del op. Ten tijde dat Duitschland 
zieh over het Napoleontische pro: 

tectoraat kon -Verheugen, kwam BECKER in verdenking, dedeel-
nemer aan eene geheime staat
kundige vereeniging, tegen den 
toenmaligen verdrukker van 
Duitschland te zijn, en de maar-
schalk DAVOUST liet hem alzoo 
in 1811 in hechtenis nemen en 
naar. Maagdenburg vervoeren , 
uit welke gevangenschap hij eerst 
in April. 1813, door tusschen-
komst Van den hertog van Sah-
sen-Gotha, ontslagen werd. BEC
KER is ook de schrijver van 
l.o het zoo zeer verspreide; 
Noth- und Hilfsbüchlein, oder 
lehrreiche Freuden- und Trauer" 
geschichte des Dorfes Mildheim, 
2 dl.», Gotha, 1788—1789, 
nieuwsle uitgave 1838, in min
der dan twintig jaren tijds 
werden er van dit geschrift, een 

millioen exemplaren gedrukten 
nagedrukt; ook is het'onder 
den titel van Nood-en Hulpbo'ekje 
enz., in het Nederduitsch ver-
taald; — 2.o Mildheimisch Lie
derbuch, ib. 1799, S.e.uitg. 
1838; — 3.o Mildheimisch Evan
gelienbuch, ib. 1816; behalve 
deze volksschriften zijn door BECKER ook nog in het licht ge-
geven: — 4.o Vorlesungen über 
die Rechte und Pflichten der 
Menschen, 2 dl. n, ib. 1791 tot 
1792; — 5.o BECKER'S Leiden 
und Freuden. in 17 monatlicher 
französischer Gefangenschaft, 
ib. 1814; — 6.o Holzschnitte 
alter deutscher Meister, 3 aflev., 
ib. 1808—1815, enz. Hij over-
leed in 1822 te Gotha. 

BECKET. — Zie THOMAS VAN KANTELBERG. -Wbk.-

BECLARD (PETRUS AUGUSTINUS), 
een beroemde Fransche heel-en 
ontleedkundige, den 12 October 
1785, te Angers geboren, en 
den 6 Maart 1825, te Partys 
aan eene hersen-ontsteking over-
leden. Na in de centrale school 
zijner geboorteplaats zijne hu-
maniora volbragt te hebben, 
werd hij er bij de secondaire 
school van geneeskunde inge-
schreven, en weldra in het 
ziekenhuis geplaatst, legde hij 
er zieh voornamelijk op de ont-
leedkunde toe. In 1808, begaf 
hij zieh naar Partys, en werd 
na eene mededinging benoemd 
tot kweekeling der praktische 
school en der ziekenhuizen. In 
1809 en in 1810 behaalde BE-CLARD achtereenvolgend bij de 
geneeskundige en bij de prak-
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tische school, de eerste prijzen. 
Daarop werd hij door dén heer 
Блох, tweeden heelmeester van 
het ziekenhuis la Charité, tot 
repetilor zijner leergangen ver-
bozen. In 1811 werd hij bij 
een concours tot ontleder (pro-
secteur) der faculteit, en kort 
daarna tot hoofd der ontleedkun-
dige werkzaamheden henoemd. 
In 1813 droeg hij voor zijne 
thesis eene reeks van Stellingen 
voor over de physiologie, de 
chirurgie en de therapeutieh, 
welke als zoo vele onldekkingen 
zijn. Dertig jaren oud zijnde , 
werd hij tweede heelmeester in 
het ziekenhuis la Pitié. In 1818 
verkreeg hij den leerstoel der 
ontleedkunde bij de geneeskun-
çlige faculteit, dien hij tot aan 
zijnen dood bekleedde, en in 
1819 , werd hij met het voor-
zitterschap der geneeskundige 
jury's in de departementen be-
last. In zijne lessen en in zijne 
geschriften, wist BÉCLARD de 
sierlijkheid en duidelijkheid met 
de diepste geleerdheid te veree-
nigen. Men heeft van hem : l.o 
Traité etc.t (Verhandeling over 
de breuken), door LAWRENCE X 
welke hij met JULIUS CLOQUET 
vertaalde, Parijs, 1818, in 8 . ™ ; 
— 2.0 Additions etc. (Bijvoegse-
len M dealgemeeneonlleedkunde 
van XAVERIUS BJCHAT), 1821, in 
8 > j — 3.0 Elements etc. (Be-
ginselen van algemeene ontleed
kunde , of Beschrijving aller 
organen,, waaruit het mensche-
lijke Ugchaam is samengesteld), 
1823, in 8 . ™ j 2.e uitg. 1826 
enz. Daarenboven heeft hij in 
verscheiden geneeskundige tijd-
schriflen belangrijke verhande-

lingen geleverd; en tot het 11.» 
dl. van den Dictionnaire de mé
decine zijn al de artikels over> 
de ontleedkunde van dezen be-
roemden arts. 

*• BEER (MICHAÔL)', een ge-
leerde jood, le Nancy, in 1784 
geboren, was in het begin ad-
vokaat, doch legde zieh weldra 
geheel en al op de beoefening 
der letterkunde toe, en was 
de eersle Israëliet, die tot lid 
der geleerde genootschappen van 
Frankriß werd aangenomen. NAPOLEON beriep hem in 1807 
tot de groote bijeenkomst der 
aanzienlijke joden te Parijs, die 
over het verbeterert van den toe-
stand harer geloofsgenooten zou 
raadplegen, en dit Sanhédrin 
verkoos BEER, tot zijnen secre-
taris. Bij de. oprigting van het 
koningrijk Westfalen werd hij 
als chef de bureau, bij het 
ministerie van binnenlandsche 
zaken aangesteld , en later bij 
het Fransche ministerie in de-
zelfde hoedanigheid geplaatst. 
In het atheneum te Parijs hield 
hij lessen over de Duitsche let
terkunde. Onder zijne talrijke 
Schriften onderscheidt zieh voor-
deelig zijne Lofrede op KABEL VILLERS. 

* BEER (MICHAEL), broeder. 
van den beroemden componist GIACOMO MEYERBEER, werd den 
19 Augustus 1800 te Berlijn 
geboren, studeerde aldaar en 
in Bonn, woonde na zijne te-
rugkomst van eene reis naar 
Italie le München, alwaar hl) 
den 22 Maart .1833 overleed. 
Na eenige minder welgeslaagde 
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proeven, trad BEER groot op 
als tooneeldichter in den Paria, 
waarin de held, een beschaafde 
Paria, die daarom zijne betrek-
king des te drukkender moest 
ondervinden, voor de ingewor-
lelde vooroordeelen en het bij-
geloof bezwijkt. In zijn Slruen-
see wordt de held het slagtoffer 
van kabaal, eigenbaat en arglis
tig verraad. Struensee is een 
krachtvol tafereel, met uilmUn
lande ontwikkelingen groepering 
der: karaklers, en eene heerlijke 
taal. Gecsligheid, vlugge zamen-
spraak, en heerlijke karakter-
schildering kenmerken zijne blij-
spelen, voornamelijk Nenner 
und Zähler enz. Zijne'geza-
menlijke werken zijn door EDU
ARD VON SCHENK, in het licht 
gegeven, Leipzig, 1835. 

BEIRACTAR. — Zie BAIRACTAR. 
BELGRADO (JACOBUS), een ge-

leerde Italiaansche Jesuit, le 
Udino, in 1704 geboren, werd 
biechtvader van den hertog en 
de hertogin van Parma, wis-
kunstenaar van dat hof, en 
werkte mede äan de slichting der 
arkadische kolonie van Parma. 
Hij was lid van de meesle Ita
liaansche akademien, en werd 
in 1762 benoemd tot correspon-
derend lid der akademien'van 
wetenschapp̂ en le Partys. Nadat 
de vernietigmg zijner orde- hem 
zijne betrekkingen aan het hof 
had doen verliezen, keerde hij 
naar den schoot zijner familie 
terug, alwaar hij zieh geheel 
aan de wetenschappen toewijdde. 
Men heeft van hem een aanlal 
wctenschappelijke werken en 
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losse stukjes, in het Latijn eh 
in het Italiaansch, waarvan de 
voornaamste zijn : l.o j ) e phia-
Us vitreis ex minimi silicis casu 
dissilienlibus acroasis, etc., Pa
dua, 1743, in 4.t°; — 2.o De 
altitudine atmosphcerwceslimanda 
critica disquisilio, Parma, 1743, 
in 4 > j — 3.0 Fenomeni elèe-
trici con i corollari da lor dedotti, 
etc., ib. 1749, in 4.*»; — 4.o 
Verscheiden verhandelingen over 
het Bestaan van God, de Zee-
dampen, de Talenten endersel-
ver aanwending, een Monument 
van Bavenna, enz . In 81 jarigen 
ouderdom deed hij nog in* het 
licht verschijnen eene Verhande-
ling over deEgyptischebouwkun-
de, vol geleerde aanmerkingen 
en nieuwe inzigten. Hij overleed 
den 7 April 1789. . 

*BGUL (BENJAMIN), een beroem-
de heelmeester en schrijver van 
heelkundige werken, te Dum
fries , in 1749 geboren, studeerde 
le Edimburg, te Partys en te 
London ; en woonde "sedert 1772, 
als practiserend geneesheer te 
Edimburg; alwaar hij in 1806 
overleed. Zijn Leerstelsel der 
heelkunde, 1783, had in 1801, 
reeds deszelfs 7.E uilgave, en 
werd ook in het Hoogduitsch 
verlaald , 7 dl.n , 3.<= uitgave , 
1804—1810. — • Zijn breeder 
JOHN B E I L , mede' een uitmun-
tende heelkundige' en geeslrijke 
geleerde, werd in 1762geboreny 
en pracliseerde verscheiden jaren 
in Edimburg, waar hij voor-
lezingen over de ontleedkunde 
hield, en verscheiden gewigtige 
werken in het licht gal, onder 
anderen ; l.o Anatomy of the 
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human body, Landen, 1793 lot 
1804, 4 dl.«, 4.0 uitg., 3 dl.n, 
1823; in het Hoogduitsch ver-
taald door HEINROTH en ROSEN-
MULLER"; — 2.o Illustrating of 
the anatomy of the human body, 
London en Edimburg, 1794 tot 
1804, na zijnen dood (hij stierf 
op eene reis naar Italie, let Borne, 
den 15 April 1820) in het licht 
versehenen ; — 3.o Observations 
etc. {Waarnemingen in Italie ge-
maakt voornamelyk met betrek-
king tot de schoone kunsten), 
Edimburg, 1825, in 4.T 0 ; — 4.o 
Principles of surgery with en
gravings, Louden, 1826, 4 dl.n 

* BELL (CHARLES) , in 1781 
geboren,. éerst geneesheer te 
London, sedert 1824, hoogleer-
aar der ontleed- en heelkunde, 
aan het kohinklijk collegie van 
wondheelers, daarna hoogleeraar 
aan de universiteit te Londen, 
en sedert 1835, hoogleeraar der 
heelkunde te Edimburg, waar 
hij in 1842 overleed. Hij is 
beroemd door zijne classieke 
•werken over de heel- en ont-
leedkunde, van welke wij alhier 
aanvoeren-. l.o System of ope
rative surgery, 2 dl.n, Londen, 
1807—1809 ; 2-E uitg., 1814, 
door KOSMELY in het Hoogduitsch 
vertaald; — 2.o Surgical obser
vations, 5 dl.n., Londen, 1816' 
tot 1818; •— 3.o Exposition of 
the natural system of the nerves 
of the human body, Londen, 
Ì824 , 2.e uitg., 1830* in -4>, 
met plt.n, in het Hoogduitsch 
vertaald door ROMBERG. 

? BELL (ANDREW), een Brit, I 
in .1742 geboren, ging als ka- ] 

pellaan naar St. Georg, bij Ma
dras, in Indie, en" werd aldaar 
door de ongeschiklheid eens 
schoolonderwijzers, op het denk-
beeld van het wederkeerig on-
derwijs ; gebragt. In 1795 ia 
jEJ«jekwröteruggekeerd, stichtte 
hij naar zijne grondregels eene 
school, en schreef veel over de-
zelve. De regering ondersteunde 
hem tegen den kwaker LANCAS
TER (zie dat Art.), die gelijktijdig 
eene dergelijke leerwijze ver.-
spreidde. Er ontstonden alzoo 
'eindelijk twee maatschappijen, 
die der nationale school, welke 
het plan van' BELL volgde, en 
dev Britsche en buitenlandsebe 
maatschappij, welke aan de me-
thode van LANCASTER de voov-
keur gaf. Aan BELL werd de 
leiding van onderscheidene ar-
menscholen en hetrectoraataan 
het Shirburnshospitaal teXonto 
toevertrouwd. Hij overJeed le 
Cheltenham in R 1832, en le-
gateerde aan . verschillende ge
stiebten van onder wijs 120,000 
ponden sterlings. Tot zijne voor-
naamste gesehriften behooren: 
The Madras school or Elements 
of Tuition, Londen, 1808, en 
Elements of Tuition, Londen, 
1814. Het hoöfd-element van 
het Bell-Lancastersch onderwijs 
is, dat de meer gevorderde Ger
lingen de minderwetenden > 
onder het oppertoezigt des leer-
meesters, onderwijzen. He in-
rigting is aldus: de gezamenlijke 
kinderen worden volgens hunne 
vorderjngen in afdeelingen of 
klassen gesplitst, en aan het 
hoofd van elke derzelve helpers 
of Monitor's geplaatst, die zelve 
weder onder eenen opper-mo-
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nitor staan. Bij alle oefeningen 
staan en zitten de hinderen in 
rijen, en die iet bêler weet-, 
treedt dadelijk nit de rij. De 
onderwijzer regelt én de moni
tors voeren uit en geven verslag. 
Talrijke belooningen moelen 
voornamelijk tot ijver aanspo-
ren. Daarbij ontbreekt het niet 
aan aanhpudend commanderen, 
zoo dat de geheele school dik-
werf het voorkomen eener'mi
litaire exercitie heeft. Het is 
onbelwislbaar dat deze leerwijze 
voor groote sieden, waar het 
getal der schoolkinderen aan-
merkelijk toeneemt, vele voor-
deelen heeft. De noodzakelijksle 
kennissen, zoo als lezen, sehrij-
ven en rekenen, worden den 
kinderen op de snelste en ge-
makkelijkste wijze ingeprent-, 
daar men er velen te gelijk kan 
onderwijzen, en de leerlingen 
aan de strengste orde gewend 
worden. Voor bet hoogere on-
derwijs past echter deze méthode 
volstrekt niet, wijl zij veel le 
veel werktuigelijks in zieh be-
vat, en nergens vond zij meer 
tegenkanting dan in Nederland 
en in Duitschland. Intusschen 
heeft zij , onder de pedagogen 
van het laatslgenoemde land ook 
hare - verdedigers, ' bijv. DENZEL 
en ZERRENNER. Op aanbeveling 
van den laatste werd zij in ver
scheiden Pruissische Scholen in-
gevoerd. De beroemde school
man DIESTERWEG daarentegen 
verwierp dezelve geheel en al. 
Het godsdienstig onderwijs be-
staat bij LANCASTER enkel in 
het lezen van bijbelsche spreu-
ken, bij BELL in het van builen 
leeren van eenige gebeden, 

BELLEMARE (JOANNES FRAN-
CISCÜS), den 1 Maart 1768, te 
Ambenay (Fr. Etire-deip.1) gebo
ren, had juist zijne Studien in 
het seminarie van Evreux vol-
bragt, toen de omwenteling hem 
noodzaakte het geestelijk gewaad 
afteleggen, om zieh in de uni
form te steken. Hij was luite-
nant der hoezaren, toen hij, 
wegens eenige unbescheiden 
woorden, in hechtenisgenomen, 
in de conciergerie werd opgeslo-
ten, welke hij eerst na den 9 
thermidor verliet. Na zijn ont-
slag te hebben bekomen, rigtte 
hij het dagblad le Grondeur op, 
en werd op den 18 fructidor 
onder de dagbladschrijvers be-, 
grepen, die lot verbanning ver-
oordeeld waren; het gelukte hem 
zieh aan dien maatregel te ont-
trekken, hij hield zieh eenigen 
tijd te Partys verborgenden,, 
gebrüik makende van eene gün
stige gelegenheid om zieh naar 
Hamburg te begeven, stak hij 
van daar over naar de Vereenigde 
Slaten,, van waar hij eerst na 
den 18 brumaire (1799) terug-
kwam. Hij werkte alstoen mede 
aan de redaclie van de Gazette, 
de France, waarvan hij later 
een der voornaamste eigenaars 
werd. Na zieh bij FODCHÉ te 
hebben bekend gemaakt, werds 
hij,in 1807 lot algemeen com-
missaris van polioie te Antwerp 
pen benoemd, en bekleedde dien 
moeijelijken post tot tevreden-
heid van zijn' chef, en der in-
woners, tot aan de overgavé 
dier slad aan de Engeischen, in 
1814. Te Partys teruggekeerd, 
hervalte hij de redactie der Ga
zette , en gaf eenige omslandig-
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heidsstukjes in het licht, onder 
anderen de Remontrances etc. 
(Vermaningen van het Parterre), 
die eenen grooten hijval vonden. 
In 1828, in de bureaux van het 
ministerie van binnenlandsche 
zaken, afdeeling brieven , ge-
plaalst, rnaakte hij gebruik van 
zljne betrekking, om alle, hem 
mögelijke, diensten le bew'rjzén 
aan letlerkundigen, die door de 
fortuin vertaten waren. De pi ig
ten van dien post beletleden 
hem niet, om bij voortduring 
deel te nemen aan de redactie 
van verschillende tijclschriflen, 
vooral aan den Ami de la reli-

•gion, waarvan hij sedert 1828, 
een der werkzaamsle rédacteurs 
was, en een aantal brochures 
uittegeven, voornamelijk tegen 
de univ'ersiteit, de eenige die 
nog belangslelling hebben be-
houden. BELLEMARE overleed te 
Parijs, den 16 November 1843, 
in1 zeer godsdienstige gevoelens. 
Behalve pamfletten, waarvan wij 
de voornaamste zullen opgeven, 
heeftmen van hem twee romans: 
l.o Le Chevalier etc. (De rid der 
Tardif van Courtac), Parijs, 
1816—1820, 5 dl.», in 12.™, 
metplt.«, waarin men origineele 
trekken, geestige en zinrijke 
aanmerkingen, en belangrijke 
bijzonderheden , over de zeden 
der Amerikanen aantreft; — 
2.o Le damné etc. (De vrijwillige 
verdoemde of de gevolgen van 
een ver drag met den duivel), 
ib. 1821, 3 dl> in 12.mo, met 
pit." ; — 3.o Le conseiller etc. 
(De raadsman der Jesuiten), ib. 
1827, 3 dl.» in 8J°; — 4.o 
Le collège eie. (Het collegie van 
mijnen soon), ib. 1827, in8.To-

— S.o La fin etc. (Het einde der 
Jesuiten en van vcle anderen), 
ib. 1828, in 8 .T0; — 6.o Lei 
Jésuites etc. (De Jesuiten in tegen-
woordigheid der beide kamers), 
ib. 1828, in 8.™ ; — 7.o h 
fléau etc. (De geesel Gods in 
1832), ib. 1832, in 8.vo; -
8.o Les méditations etc. (De over-
wegingen van KAREL X , gevolgd 
van de terugroeping van twee 
Jesuiten), ib. 1833, in 8.™; 
— 9.o Les entretiens etc. (De 
gesprekken van Nanci, of de 
kudde sonder herder), ib. 1834, 
in 12. m oj — IO.O De heer DE 
QUELEN, gedurende tienjaren, 
ib. 1840, in 8.T0 

* i BELLERMANN (JOHAN JOA
CHIM), doctor der godgeleerd-
heid, consistoriaal-raad, director 
van het gymnasium zum grauen 
Kloster te Berlijn, en builen; 
gewoon hoogleeraar aan de uni-
versiteit, in 1754, te Erfurt, 
geboren, overleden in 1839, 
heeft zieh als schrijver in ver-
schillende vakken, als een man 
vol talenten doen kennen, ter-
wijl hij in zijne onderzoekingen 
eenën grooten kritischen taItt 
aan den dag legde. Tot zijne 
geschritten behooren: l.o Hand
buch der bibl. Literatur, Erfurt, 
1787—1795, 4 dl»; — 2.° 
Bemerkungen über Russland, 
ib. 1788, 2 dl.«; — 3.o Ueber-
sieht der Fortschritte 
speculativen und positiven "lS" 
senschaften, ib. 1801—1807» 
7 dl.»; — 4.o Biblische Archä
ologie , ib. 1812 ; — 5.o De 
Phœnicum et Pœnorum insenf-
tionibus cum duarum ecoplicaito-
nispericulo,mO; — 6.° Ueber 
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die Skarabäen-Gemmen, 1820 
tot 1821 ; — 7.o Versuch über 
die Metrik der Hebräer, Bei-
Mjn, 1813; — 8.o Erklärung 
einiger morgenländischen Talis
mane, 1817; — 9.0 lieber die 
Essäer und Therapeuten, 1821. 
Van 1802—1806, gaf hij ook CORNELIUS NEPOS , TERENTIÜS , PHJEDRÜS en de Redevoeringen 
van CICERO , tot schoolgebruik 
in het licht. 

BELLIARD (AUGUSTINUS DANICL, 
graaf), luitenant-generaal, • te 
Fontenai-le-Gomle, den 25 Mei 
1769 geboren, ,trad als kapitein 

- in het eerste bataillon der Ven
dée, werd door DUMOURIEZ in 
hoedanigheid van staf-officier bij 
het leger van het Noorden ge-* 
plaatst, en onderscheidde zieh 
in de gevechten van Grandpré, 
Sainte-Menehould en Jemma-
pes. Na de veldslagen van Luik 
en Neerwinden, werd hij tot ad-
judant-generaal verheven. Toen 
de minister vanv oorlog Bou-CHOTTE, hem na de afvalligheid 
van DUMOURIEZ had afgezet, ver-
koos BELLIARD zieh liever als 
eenvoudig soldaat, onder het 
3.e régiment jagers te paard te 
begeven, dan de dienst te ver-
laten, en werd kort daarna tot 
zijnen rang van adjudant-gene-
raal, onder de bevelen van den 
generaal HOCHE, teruggebragt. 
Hij ging in 1796 tot het leger 
van Italie over, onderscheidde 
zieh te Castiglione, te Verona 
en te Caldiero ; te Arcole wer
den er twee paarden onder hem 
doodgeschoten, terwijl hij ge-
kwetst en op het slagveld tot I. DEEL. , 

brigade-generaal benoemd werd. 
Bij den overtogt van den Lavis, 
verdreef hij de Oostenrijkers uit 
de hoogten, achter welke zij zieh 
verschanst hadden, opende voor JOUBERT het dal der Adige of 
Etsch, sloeg deh generaal LAB-
DON, op -wien hij twee duizend 
man krijgsgevangen maakte 'eh 
vier stukken geschut veroverde, 
en bewerkte te Neumarck zijne 
vereeniging met zijnen chef. Na-
dat BELLIARD zieh, in 1798, 
vari Civita-Vecchia had meester 
gemaakt, werd hij belast met de 
beteugeling van eenen hevigen 
opstand, die onder de Fransche 

• troepen te Borne was uitgebor-
sten, en waarin hij volkomen 
slaagde. In den togt m&rEgypte 
begrepen, droeg hij bij tot de 
ontscheping der troepen op het 
eiland Malta, onderscheidde zieh 
in het gevecht van Alexandrie, 
nam deel aan dat van Chebreis, 
ontving den eersten aanval der 
Mammelukken in den slag der 
Pyramiden, en streed te Sedi-
man en te Sienne. Hij dreef 
de bey's tot aan gene zijde der 
Watervallen terug, bezette Phile 
en nam Cosse'ir in, van waar 
hij zieh naar Farehat begaf. 
Nadat hij aldaar had vernomen 
dat eene groote Schaar van Ara-
bieren, uit alle deelen van Yemen 
(gelukkig Arabie) toegestroomd, 
zieh van de Fransche flotille had 
meester gemaakt, trok hij legen 
hen op, sloeg hen, heroverde 
de stukken, waarmede zij de 
Franschen bestookten, en be-
vrijdde den, said van die ge-
duchte benden. Ter bevrijding; 
van Neder - Egypte geroepen , 
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van Rusland, kenmerkten, en, 
vooral in den slag der Moskwa,, 
alwaar hij door de daarstélli<n§ 
eener batterij van 20 stukken 
geschuts, de groóle massa's 
der Russische garde tot den 
terügtogt noodzaakte. Gevaarlijk 
gekwetst te Moja'isk, nadat er 
twee paarden onder hem warem 
doodgeschoten , volgde hij. he* 
leger op deszelfs terügtogt werd 
te Smorgoni, tot colonel-gene-
raal der kurassiers benoemd, 
en reorganiseerde de geheele 
Fransche ruiterij, nadat dezel» 
weder binnen Pruissen was 
getrokken. Bij den slag van 
Dresden in 1813, bekleedde h# 
de gewigtige bedieningen van 
adjunct-majoor-generaal des le-
gers. In den slag van Leipzig, 
alwaar voor de derde' maal,, 
tweé paarden onder hem gedood 
werden, verbrijzelde een kâ  
nonskogel hem eenen-arm. M 
zijne aankomst to Mains, volgde 
hij' den majoor-generaal BER-
THIER op, die den keizer naar 
Parijs volgde. In 1814, maakte 
BELLIARD in hoedanigheid van 
aide-majoor-generaal, den veld
togt van Frankrijk mede tot 
op den slag van Craonne. Na 
dien slag, bekwam hij het op-
perbevel over de ruiterij des 
legers, en dat over de keizer-
lijke garde j was bij verscheiden 
gevechten tegenwoordig, ontving 
het groot-lint van hét legioen 
van eer, en na de abdicatie 
van NAPOLEON, het kruis van 
den heiligen LODEWIJK uit de 
handen des konings, die hem 
tot pair van Frankrijk en tot 
majoor-generaal, onder de be-
velen van den hertog van BEK»1 

bezetle hij by den slag van. 
Heliopolis; den uitersten regter-. 
vleugel, en droeg veel bij tot 
den goeden uitslag van dien 
strijd. Hij heroverde Dmiate 
en het fort Lesbê, werd bij het, 
beleg van Boulak gekwetst,, 
en later met het bevel over 
Cairo, belast. Na de capitulatia 
dier stad, kwam hij in Frank
rijk terug, en werd in 1801, 
tot bevelhebber der Mfi mili
taire afdeeling benoemd. Nadat 
BELLIARD , in 1805 , tot chef 
van den algemeenen staf der' 
ruiterij , onder de bevelen van 
MOB AT , was benoemd, droeg big 
veel bij tot den goeden uitslag 
der gevechten van Neresheim en 
Langenau. Eenige dagen ha den 
slag van Austerlitz, benoemde 
NAPOLEON hem tot groot-officier | 
van hetlegioen vaneer. In 1807 
en 1808 , maakte hij, onder 
MORAT, de veldfogten mede van | 
Pruissen en Polen, was bij den 
slag van Jena en bij hetgevecht 
van Prentzlow tegenwoordig i 
deed den Pruissischen genè-
raal SOMMEREIN opeischen, om 
zich met zestien duizend map 
infanterie, zes regimenteu cava
lerie, vijf-en-veeriig vaandels en 
vier-en-zestig stukken geschuts 
overtegeven, en verscheen te 
Stetlin, te Lubeck, le Hoffe, te 
Heilsberg, te Eylau, te Fried-

. land, te Tilsit enz. In 1808, 
begaf hij zich naar Spanje, droeg 
veel bij tot de overgave van 
Madrid, waarvan hij gouverneur 
werd benoemd, en ontving het 
commandeurs-kruis der yzeren 
kroon. BELLIARD onderscheidde 
zich almede in de verschilleride 
gevechten, welke den veldtogt 
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benoemde. Den 8 Maari 1815, 
volgde hij de komnklijke familie 
tot Beauvais, en keerde op de 
uitnoodiging, die hij van de-
zelve optving, van daar naar 
Parijs terug. De keizer be
noemde, hem tot gevolmagtigd 
minister bij JOACHIM MURAT, 
van wiens la.atste tegenspoe-
den, hij getu.ige was. Bij zijne 
terugkömsfr in. Frankrijk be-
kwam hij het bevel over de 
derde en Vierde, militaire afdee» 
lingen, werd na de tweede ab
dicate in, hechtenis genomen, 
en in de Abbaye en daarna te 
Ghaillot opgesloten. In. vrijheid 
gesteld., werd hij den 3 Junij 
18.16, op de lijst der pairs 
en den 5 Maart 1819, op de 
cadres., van. den, algemeenen 
staf des legers hersteld. Toen 
na de Jnlij-omwenteling Belgie 
van Holland werd gescheiden, 
werd de generaal BELLIARD als 
gez.ant naar Brüssel gezonden. 
Na zijne aankomst ajdaar in 
Maart 1831, trok hij zieh met 
ijver en deelneming de belan
gen vap Belgie aan. Aan, zijne 
edele zorg, aan zijne onver-
moeide werkzaamheidheeft de 
stad Anliverpen hßt te dankeii, 
dat zij voor een tweede bom-
bardement behoed, bleef. Ook 
tijdens. de overstroomingen der 
polders, onderhandelde BELLIARD met den generaal CHASSE >, 
die yroeger pnder zijne beveleri 
in Spanje gediend had, met 
het beste gevolg.' Vorder dankt 
men ook aan zijne zorg, de 
spoedige oplossing van het ger 
wigtige vraagstuk, der Belgi
sche vestingen, dat zoo velo 
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zwarighed.en aanbood. Geen wph* 
der dus dat bij het overlijden des 
gezants te Brüssel, in Januarij 
1832, alle Belgische autoriteiten 
zich beijverden, om aan. zijne 
beaardiging, die op den SO Jar 

nuarij 1832 , op het kerkhof te 
Laeken plaats had, align mo,-
gelijken luister bij le zelten, ед 
dat men te zijner eer Хй<Вгщ$е1 
een standbeeld opngtt,e. . 

.. BELLINI, (VINZENZO) een be-
roemde componisi, in 1806, 
te Catana, in Sicilie geboren, 
ontving van zijnen vader, een' 
bekwaam toonkunstenaar, de 
eerste, lessen zijner kunst, en 
volbragt zijne Studien in het 
conservatorium te Napels. Ver
scheiden opera's voor verscha
lende tooneelen van Italie za-
mengesteld, plaatsten hem reeds 
spoedig in den eersten rang. 
Де1 heerschend kenmerk zijner 
composition is eene droefgees-
tige bevalligheid, die de kracht 
en de warme, en waarachtige 
schildering der ongeregelde be-
wegingen der ziel; njet uitsluit. 
Zijne voornaamste voorlbrengse-
len zijn: Il Pipata; —La Stra
niera; — La Sonnambula; — 
Дота ; — /. Purifäni, een 
onderwerp aan den roman уад WALTER SCOTT ontleend, Adel
son è Salvila; — $ктсц e Ger,-
nando; —- Beatrice Tenda enz. 
Naauweüjks 29 Jaren oud zijnde, 
en reeds onder de beroemdsle 
tooneel - componislen van het 
tijdvak gerangschikt, bezweek BELLINI, aan wien'zijn talent 
eene schitterepde tockomst be-
loofde, na eene körte zinkte 
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den 23 Septbr. 1835, le Pu-
teaux by Parijs. 

BEDLUNO (VICTOR PE'RRIN , later 
hertog VAN), maarschalk en pair 
van Franhrijk, in 1766 , le 
la Marche (Fr. Vosges-.dep.1) 
geboren, begaf zieh in 1781 
onder de'.artillerie, doorliep 
achtereenvolgend al de rangen 
en had zijne bevordering enkel 
te danken aan zijne dapperbeid 
en aan zijtt voorbeeldig gedrag; 
bij het beleg van Toulon, waarbij 
hij zieh bijzonderondergcheiden 
en twee geweerschoten onlvan-
gen had, werd hij tot brigade-
generaal benoémd. Naar het leger 
der Oostelijhe-Pyrénéen gezon-
den, nam hij deel aan de belege-
ring van St. Eime en van Roses, 
en aan al de veldslagen, welke 
er plaals hadden tot op den 
vrede met Spanje. Hij ging 
daärop tot het leger van Italie 
over, wâarbij hij de veldtog-
ten van 1796 en 1797 mede 
maakle, en werd, na het ge-
vecht van St. Georges, waarin 
hij ,aan 8000 Oostenrijkers de 
wapens deed nederleggen, tot 
divisie - generaal benoemd. Hij 
nam daarop Aneona in, en 
bragt door die verovering het 
yerdrag van Tolentino te weeg. 
Na het verdrag van Campo-For-
mio, tot het opperbevel over 
het FeMde'e-departem.t geroepen, 
be werk te hij er, door zijne 
wijsheid en gemaligdbeid, de 
herstelling der rust, in 1799,' 
in Italie teruggekeerd, nam hij s 

er een eervol aandeel aan den 
voorspoed der Fransche wapens, 
besliste '• het winnen van den 
slag van Montebcllo, en hield, 

het volgende jaar te -Marengo, 
met zijne afdeeling alleenge-
durende acht uren den aanval 
der Oostenrijkers uit. De Herste 
consul vereerde hem eene eere-
sabel. VICTOR ging zieh daarop 
met het bevel over het gallo-
bataafsche leger in Holland be
lasten , en na den vrede van' 
Amiens bekwam hij het gezant-
schap van Denemarken. Later 
kwam hij. weder bij het leger 
van Duitschland, werd in den 
slag van Jena gekwetst, droeg 
veel bij tot den goeden uitslag 
van dien van Friedldnd, en, 
tot maarschalk van • Franiirijk 
verheven', werd hij, na het ver
drag van Tilsit, tot militairen 
gouverneur- van Pruissen be
noemd. In 1808 behaalde hij 
eenen nieuwen roem in Spatge. 
Espinosa, Somosierra, Madrid, 
Talavera, Sierra-Morena wa
ren getuigen van zijn beleid en 
van zijne schitterende dapper-
heid. In 1812, deelde hij den 
voor- en den tegenspoed vän 
het groote leger in Rusland, 
dat bij den overtogt der Bere-
sina aan hem zijn behoud te 
danken had. In 1813 , voerde 
hij het bevel over het 2.E leger-
corps; in den slag van Bresden, 
maakte hij 15,000 Oostenrijkers 
krijgsgevangen, en bewees ge-
wigtjge diensten te Wachau,-to 
Leipzig, te Hanau enz. In 1814, 
ging hij voort met nadruk te 
strijden, eerst in den Elsas en 
Lotharingen, daarna te Brienne, 
te Nangis,, te Villeneuve, te 
Craone, alwaar hij. ernstig werd 
gekwetst. Onder de restauratie, 
tot bevelhebber der 2.« militaire 
afdeeling benoemd, volgde hij> 
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bij de terugkomst van NAPOLEON 
den koning naar Gend, en, na 
den slag van Waterloo, werd 
hij, tot pair van Frankriß , en 
majopr-generaal der koninklijke 
garde verheven, en tot gouver-
neur der 16.<> militaireafdeeling 
benoemd. In 1821, minister 
van oorlog geworden, stond 
hij in 1823, de portefeuille 
aan den heer DE DAMAS af, en 
werd tot lid van den geheimen-

-raad, daarna" tot gezant te 
Weenen benoemd. Doch wel-
dra deed hij ook afstand van 
zijn gezantschap, kwam te Pa: 

rijs terug, alwaar hij van toen 
af in de afzondering leefde. Bij 
de omwenteling van 1830, legde 
hij den eed af aan de nieuwe 
dynastie,. en ging voort met 
sitting te hebben. in de kamer 
der pairs. Hij overleed te Pa
rtys den 2. Maart 1841, leven-
dig belreurd doof al degene, 
welke„ zijn karakter en zijne 
uitstekende hoedanigheden had-
den weten te waarderen. De 
maarschalk VICTOR heeft memo-
rien nagelaten, waarvan zijn 
zoon de uitgave bevordert. 

BENDER (BLASIUS COLOMBANUS , 
vr'ijheer VON),, Oostenrijksch 
veldheer, in 1713, in een 
stadje van Brisgau, alwaar zijn 
väder handwerker was, geboren. 
Nog zeer jong zijnde, trad hij 
in dienst als kadet, en maakte 
de veldtogten van 1741 en 17ö6 
tegen de Pruisen mede. Door 
zijne dapperheid verwierf hij den 
rang van kapitein der infante-
riej maar helgene watbijzonder 
tot zijne bevordering bijdroeg 
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was, zijne kennismaking met 
eene jufvrouw uit het souvereine 
huis van Isenburg, met welke 
hij in 1763 heimelijk in den 
echt trad. De graaf van Isem-
burg trachtte vruchteloos om 
dit huwelijk te doen verbreken; MARIA THERESIA verklaarde dat 
zij er belang in Steide, en om 
de standen meer in toenadering 
te brengen, verhief zij BENDER 
tot vrijheer van het heilige rijkj 
en zond hem het brevet van 
majoor.,; In 1789 was hij tot 
den rang van generaal-majoor 
opgeklommen, . en hij oefende 
de bediening van' beveihebber 
in de vesting Luxemburg uit, 
toen hij tot gouverneur derzelve 
werd benoemd. De oneenigheid, 
die tusschen de rijksveldheeren; 
heerschle, verschafte hem het 
Dpperbevel over het leger, en, 
olschoon hij ; nog geenen veld-
slag had bijgowoond, bntving 
hij in 1790, den veld-maar-
schalksstaf, en het gropt lint 
der Maria-Theresia-oride. Door 
jären- en zwakheden belet.om 
een werkzaam deel aan den oor
log tegen Frankriß te nemen, 
keerde hij naar zijn gouverne-
ment vap Luxemburg;: terug, 
alwaar hij in 179,4 aangeyaUen 
yyerd,, en zieh nä eene, insis
ting' van 13 maanden tot eene 
capitulatie genoodzäakt zag. Hij 

• begaf zieh daarop-paar Weenen: FRANS II benoernde hein tot 
algemeen landvoogd van Boheme, 
en hy overleed te Praag, den 
20 November 1798. 

*, BENINCAMPI (THERESIA) , in 
1777 te Borne geboren, en den 

3 
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2 2 Febftiarlj 1830 aldaar over-
leden, was de dochter väh'eönen 
mozaik-werker; hielp aanvatike-
lijk hären; Vader in zijnen ar1-
beid, en beoefende tevöns de 
letteren; zij tokkelde de lief 
evön zoö bevallig, aals zij de 
teekenpen hanteerde, en :GA> 
*?0VA gaf haar de eerste lessöh 
der beeldhoüwkunst, toeh zij 
feeds den ouderdom van 30 
jaren beraikt hadj in minder 
dan 4 jaren werd zij eenebeeld-
höuweres van den eerstert rang, 
en hare meesterstukken in dat 
vak zijn in de kunstwereld 
algemeen bekend. Geheel Italie 
bewonderde de voortbrengselen 
van den beitel eener vrouw, 
wier zedigheid met hare schoön-
heid wedijverde; de äkademie 
•van Fiorence vereerde haar met 
het hoogleeraarschap in de beeld
hoüwkunst, en de leiterkundige 
gehoolschappen der voornaamste 
Itäliaahsche sieden teldeh de 
bevallige dichteres tmder'häre. 
ledeh. Zij was met haar 16.° 
jaar voor een' körten tijd öh-
gelukkig gehuwd goweest, en 
liet geen vermögen van eenig I 
belang n'aj alles wat 2'yj bezat 
häd zij aan de opvbeding en 
ondersteuning van hare drie 
broeders eh eehe züster !te 
koste gelegd. 

*• BENTHAM (JEREMIAS), bekend' 
als de grondlegger der nuttig-
heidsulözofie, werd in 1747, 
te Londen geboren, beoefende 
de. regtsgeleerdheid, werd ad-
vokaat, doch liet dit beroep 
•weldrävaren1, toenhij4\$ erf-
•genaam van zijn5 vader, in Staat 
was gesteld, om zieh geheel 

aan de wetenschappen toetewij-
den. Zijne geschritten over de 
filözofie des regis en het prak
tische leve'ir, vOnden minder 
bijvàl in Engeland dan in Notrrd-
Amerika, alwaar bijv. de Staat 
Louisiana-, een, volgens zpe 
Schriften bewerkt wetbbek aan-
nähr (1830). Keizer ALEXANDER 
liet de Bussische commissi« 
van wetgevihg zijnen raad in-
Winnen; de. Spaansche cortes 
raadpleegden hèm insgelijks-, en 
de grootste regtsgeleerden stün
den met hem in betrekking. 
BENTHAM overleed in 1832. Van 
zijne werken heeft zijn vriend 
DÜMONT in het Frarisch in lieft 
licht gegeven: l.o Traue etc. 
(Verhandeling over de bürget-
lijke en Ujfstraffelijkewetgevin'g), 
Parijs, 1802, 3 dl.», door Bß-
WEKE in het Hoogduitsch ver-
taald, Berlijn, 1830, 2 dl.'; 
— 2.0 Théorie etc. (Theorie 
der straffen en beloôningen), 
London, 1811, 2 dl.»; — 3;<> 
Essai etc. (Proeve,over de tak-
tiek der wetgevende vergaderin-
gen), 1817; — BENTHAM. zelf 
gaf in het licht: 4.0Tracts 
relat. the Spanish and Portuguese 
affairs, Landen, 1821 ; ->--2.0 

The art of packing, ib. 1821. 

* BËNTINK (WotTER JAN GER-
RIT), in 1745 geboren, was 
kapitein in Nederlandsche Zee-
dienst en Voerde het bevel op 
het schip de Balttvier, in den 
slag van Doggersbank, den 5 
Augustus 1781 , tusschen de 
Engeische vloot, onder het bevel 
van HYDE -PARKER , en de Neder
landsche , onder JOAN ARNOLD 
ZOÜTMAN, in welk geVecht BEN-
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•riNK moedig de overwinning 
hielp behalen, doch aan zijne 
bekomene wohden den 23 Aug. 
daaropvolgende overleed, nadat 
hij kort te voren tot schout-bij-
nacht was bevorderd. Zijne ge-
dàohtenis werd door eene prach
tige lijkstaatsie, eene medaille 
eneen gedenk'teeken in de nieuwe 
kork te Amsterdam vereerd. 

* BENTINK (WILLIAM GEORGE 
FREDERIK CAVENDISH SCOTT), de 
tweede Over levendé soon des her-
logs Van Portland, ih 1802 ge
boren , trad in Engeische dienst, 
in welke hij tot den rang van 
majoor opklom. Wijl 'hem ech
ter het eentoonige garnizoens-
leven in den langen vredestijd 
Verveeide, verliet hij den mili-
tàiren sland, en gingin.burger-
lijke bediening over. Deberoera-
de CANNING (zie dat Art. -Wbk.-), 
die met hem verwant was, vond 
in BENTINK een' zijner beste 
geheimseoretarissen, want hij 
bezat bekwaamheid, wellevend-
heid , menschenkennis ,• orde in 
zijne werkzaamheden en eenen 
schoonen briefstijl, alle hoeda-
nigheden, die tot eenen zooda-
nigeh post gevorde'rd worden. 
Deze betrekking was tevehs eene 
Buitengewoon gunstige, om voor 
hem .de 'Staatkundige loòpbaan 
te openen. Gedurehde het beheer 
van CANNING werd hij niet ih 
het par-lement gékozen, wel ech
ter-werd hij een half jaar later, 
als opvolger van zijnen vaderlij-
keh oom, lord WILLIAM BENTINK , 
die tot gouverneur-generaal van 
Indie was benoemd, als af-
gevaardigde vooT'Ipe - Regis 

verkozen, welk op zieh zelven 
niet zeer belangrijk kiesvlek hij 
van dit tijpstip af tot aan zijnen 
dood, langer'dan 20 jaren ver-
tegenwoordigde. Zonderling is 
het dät hijalhier 15 jaren bijna 
onopgemerkt bleef* en het hera 
regelmatig mislukte, bij de wei
nige pogingen die hij in het 
werk Steide, om de opmerk-
zaamheid van het hüls tot zieh 
te trekken. Eene oneindig meef 
dankwaardige werkzaamheid > 
werd den lord geopend door de 
betrekking, in welke hij tot den 
hertög van WELLINGTON en tot 
ROBERT PEEL stohd. • BENTINK 
kon aan -beide, en vooral aan 
den läatste,hunnejegens zijnen 
oom CANNING aan den daggeiegde 
vijandschap niet vergeven, want 
dit gedeelte' der torypartij, was 
hij gewoon te zeggen, had zijnen 
aanzienlijksten bloedverwanten 
den dood berokkend. Zijne op-
positie tegen de staatkunde van 
vrijen handel van PEEL kän alzoo 
wel eene opregte en wettige 
geweest zijn, maar deze tegen-
stand werd door het lang gekoes-
terd wraakgevoel over de'jegens 
zijnen oom gepleegdeonregtvaar-
digheden versterkt. Erontstond 
eene zoogenaamde protectionis-
ten-partij. Een of tweelandjon-
kers'trachtten zichaahhethoofd 
te stellen. Doch men vond 
weldra, dat iord GEORGE BEN
TINK, ondahks zijnö vroegere 
verlatenheid , de eenige man in 
het 'lagere huis was, aan wiens 
leiding de partij zieh behoorde 
te öhderwerpen. Persoonlijke 
vijanden had hij niet , maar 
zijne staatkundige tege'nstanders 

4 
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zagen met verbazing en verdriet > 
hoe .een zoodanige man, zieh ; 
trapsgewijze tot hoofd der oppo-
sitie verhief. Lord BENTINK. 
geraakte als redenaar en partijj 
hoofd bijna eensklaps in en 
buiten het parlement tot ver-
maardheid. Het materieel zijner 
redevoeringen was voortreffelijk, 
zijn stijl helder en duidelijk, 
soms krachtvol en zelfs schür 
derachtig ; maar hij. was geen 
uilkramer van zinspreuken, en 
nog minder een tooneelspeler ; 
daarom steunde de uitwerking 
zijner reden enkel en alleen 
op de wezenlijke en inwendige 
eigenschappen, welke een lezer, 
1000 mijlen van Landen verwij-
derd, even zoo goed en bijna 
nog beter, met de waarde der 
tegenovergestelde reden konver-
gelijken, als de aanhoorders in 
het huis zelf ; want deze door 
den partijgeest des oogenbliks, 
öf door de gekunstelde rede-
neefkunde der voorstanders van 
handwerk verblind, Helen soms' 
aan de eenvoudig-logische rang-
schikking van feiten en argu
menten , in de voord ragten van 
BENTINK , geen volle regt weder-
varen. Welligt droeg ook de 
omstandigheid, dat hij zieh van 
de strengere partij-banden vrij 
hield , er toe bij , om hem in 
de openbare meening, eeneaan-
zienlijke plaats te verschaffen. 
Zijne staatkundige leerstellingen 
waren zeker niet de juiste, 
doch zijne overtuigingstrouw en 
consequentie als staatsman werd 
nooit in twijfel gelrokken. Daar-
bij was hij echter geen zoo \ 
hardnekkige partijganger dat hij j 
elk vergelijk verwierp; want 

hij ondersleunde bijv. in tegen-
spraak inet de hoogtory's, de 
emaneipatie der Catholijken, en 
evenzeer, ten rainste in de 
hoofdzaak, de reformbilL,In to
teren tijd sprak hij over de 
emaneipatie der joden, alsmede 
over de bezoldiging door den 
Staat der Catholijke geestelijk-
heid in lerland. . Voor zijne 
loopbaan en zijn karakter is het 
verder opmerkenswaardig, dat 
hij nooit een ministerieel of eenig 
ander hoog staatsambt bekleed-
de, dat alzoo zijne hoedanig-
heden, als praktisch staatsman 
niet volkomen op de proej 
zijn gesteld. Hij deed niet wei
nig voordragten, waaronder zijn 
voorstel, om uit de staalskas 
16,000,000 ponden Sterlings te 
leenen, tot het aanleggen van 
spoorwegen in leriand, vermel-
ding verdient, en hij bewerkte 
ook vele veranderingen in de 
maatregelen, die van zijne legen-
Standers waren uitgegaan; maar 
verreweg het grootste gedeelte 
zijner .parlemenlaire werkzaam-
heid, was aan den opwekkenden, 
doch onvruchtbaren oppositie-
arbeid gewijd. Zijne staatkundige 
vrienden spreidden geleerdheid, 
schranderheid, welsprekendheid 
en vrijheidszin ten toon, maar 
lord BENTINK miste nooit, aan 
zijne legenpartij eenen zwaren 
slag toetebrengen. Niemand heeft 
in zoo körten tijd zoo vele het 
ministerie verzwakkende rede
voeringen gehouden. Bij het 
eindigen der zitting van 1848 
was hij president der commissie 
van het lager-huis, over de 
West-Indische aangelegenheden, 
en moest zieh daarbij den meest 
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ingespannen arbeid laten welge-
vallen. Deze inspanningen schij-
nen ook zijnen dood verhaast 
te hebben. flij stjerf plo tseling, 
den 21 September 1848, toen 
hlj van zijn landgoed Welbeck-
Abtei, over het veldpad, zieh 
naar Thoresby-Park, het land
goed van den graaf VANMANOERS 
wilde begeven. De lijkschouw-
jury, die bij plotselinge sterf-
geVallen gewoon is bij een te 
komen, gaf na opening van 
het lijk, het volgende verslag: 
» Door de bezoeking Gods, aan 
hartkrampen gestorven." 

BENVENUTI (de ridder PETRUS), 
een beroemde schilder, in 1769 
te Arezzo geboren. De schilde-
rij, voors teilende den marteldood 
van den H . DONATUS , welke de 
hoofdkerk dier stad versiert, be-
gon de roem van dezen kunste-
naar, en door een vaderlandsch 
gevoel, dat hem tot eer verstrekt, 
vervaardigde hij veel later voor 
dezelfde kerk zijne Zegevierende JUDITH in de legerplaats van HOLOFERNES. Zijne talenten verr 
wierven hem de eervolle enbe-
geerde betrekking van directeur 
der. akademie van schoone kun-
sten te Florence. In 1810 was 
hij een der vier Itäliaansche 
schilders, door keizer NAPOLEON 
aangeduid, ter uitvoering van 
eene der schilderijen, bestemd 
om de herinnering zijner over-
winningen te vereeuwigenj het 
onderwerp dat hem ten deel viel, 
en hetwelk hij met eene bewon-
derenswaardige bekwaamheid ten 
nitvoer bragt, was de Eed der 
Saksers na den slag van Jena. 

Hij besluurde de uitgave der 
Galleria Riccardiana, Florence, 
1822, gr. in fol. In het vol
gende jaar werd hij door mevr. CHARLOTTE LENZONI-MEDICI, eene 
vrouw van eene zeldzame Ver
dienste , belast met de versiering 
van het huis van BOCCACIO te 
Florence, en schilderde, in de 
kamer van den beroemden dich
ter, een groot schilderst uk op 
natten kalk, dat voor een zijner 
meesterstukken wordtgehouden. 
Een ander alfresco van dezen 
kunstenaar, de Werken van HERCULES voorstellende, versiert 
eene der zalen van het paleis 
Pitti; het was eindelijk aan 
hem dat het beschilderen van 
het Eoepeldak der kapel der MEDICISSEN werd toevertrouwd. 
De Itäliaansche kunst - regters 
prijzen eenpariglijk in dezen 
bekwamen meester de naauw-
keurigheid der teekening en de 
sierlijkheid der vormen, yeree-
nigd met een luisterrijk köloriet 
en een krachtvol ideaal. BEN-VENUTI overleed.te Florence, in 
Decemb. 1843. Behalve'de reeds 
genoemde slukken verdienen 
nog van hem vermeldte worden, 
de Vlugt van JENEAS, en ver
scheiden goede portretten< 

BERBIOUIER (THEODORUS) , een 
coroponist, in 1781 , te Gade-
rousse, in het graafschap Venais-
sin geboren, werd: nog zeer jong 
zijnde in het conservatorium 
toegelaten, waarin hij verschei
den prijzen behaalde, zoo wel 
voor zijn fluitspelals voör zijne 
muzijkale compositien. In 1815, 
volgde hij LODEWWIC XVIII naar 
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Oend, en werd bij de reorgä-
nisatie van het leger tot luitenant 
benoerad. . Eenige jaren later 
verliet 'hij de militaire dienst, 
en wijdda Aich van toen af uit-
sluitend tbe aan de beoefening 
zijner kunst. Hij was als hoog-
leeraar aan het collegie van 

•Ponüevoy verbunden, toenhij, 
in 1838 -overleed. BERBIGUIER 
heeft een aanmerkelijk aantal 
stukken nagelaten, voordefluit 
alleen, of met accompagnement, 
zoo als: Sonaten, duo's, trios, 
quatuors en quartetti'ß; ctmcer-
to's, airs vdriös en fantaisieb. 
AI zijne voortbrengselen beve-
len zieh aan, door even zoö 
sierlijfee als liefelijke gezangen, 
zonder däarom öp !te houden 
natuurttjk te zijn, maar voorai 
doör een wijs en welberekenfl 
gebrüik der moeijelijkheden en 
der schitterende tfekken. 

; * •BERCKEL (THEODOBOS VAN), 
feen der voornaamsle slempel-
snijders1, te 'sHertogenhosch, den 
21 April 1739, uit eene deftige 
burger-familie geboren. .•Zijn'va'-
der Jeidde hem in zijn vak als 
goud-en zilversmid op, en wilde 
hem tevens het teekenen lateh 
leeren: een ervaren teekenaar 
en künstschilder onderwees den. 
jeugdigen VATX BERCKEL in-de 
grqndbeginselen van het teeke> 
nenj doch de knaap toonde 
daarvoor, ondanks alle vlijt,: zoo 
weinig vatbaarheid, dat man 
meende het onderwijs te moe-
ten. staken; toen eindelijk z'rjn 
ingesehapentalent oritwaakte en 
zijne eerste proevenhoop gaven * 
dat hij een bekwaam m.eester 
in het schilderen zoude worden, 

zoo hij zieh verder ontwikkelen 
kon. Doch-de vader, aan zijn 
eerste voornemen getröuw, hield 
hem aan de werkbank en leerde 
hem de eerste grepen van het 
graveefstift; hij ontzag echter 
geene kosten, als het de ont-
wikkeling en vordering zijner 
kinderen gold., en deed hem 
gedurende een jaar bij eehen 
bekwamen graveur. Gedurende 
dien leertijd maakte hij zulke 
snelle vorderingen dat hij wel-
dra zijnen meester op ;zijde 
streefde, en later ver aohter 

• zieh liet. Naar zijne .ouderlijke 
woning teruggekeerd , bleef hij 
bij zijnen vader werkzaam, tot 
öat hij in hetihuwelijk trad, en 
zelf zieh als zilversmid ves-
tigde, terwijl hij zieh reeds als 
een uitmuntend medaiileur had 
doen kennen, door de stadhuis-
penningen van 1761., 1762, 
1763 en 1765, waaruit de 
künslkenners besloten, dat ons 
vaderland eenmaal een' stem--
pelsnijder «zoude bezitten, die 
onder de bekwaamste mannen 
in dat'vak, eene eervolle plaats 
zou innemen. VAN BERCKEL be-
antwoordde ten volle aan deze 
verwachting. Hij bragt zijne 
zakefi Over naar -Rotterdam, al-
waar hij door.de lief hebberij, die 
de Noord Nederlanders destijds 
voor het verzamelen vantpennin-
gen hadden, ruime gelegenheid 
vond, om proevenvan zijn talent 
te geven. Zijn room verspreidde 
zieh ook weldra buiten 's lands, 
zoo dat hij in 1776, in den 
ouderdom van .37 jaren, door 
hertog KAREL van Lotharingen 
uitgenöodigd werd, om zieh met 
'ter woon te Brüssel te vestigen. 
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Weldra bespeurde men aan de 
sierlijk uUgevoerde geldstukken dat VAN BERCKEL aan de Bra-
bantsche muni werkzaam was. 
Een der fraaiste medailles van 
zijne hand is de gedenkpenning 
met he't borstbeeld van zljnen 
doorluchtigen MECENAS. Maar 
ondanks de hooge bescherming, 
welke hij onder dien kunstmin-
nenden vorst i&Brüssel genoot, 
bleef Holland hem echter steeds 
dierbaar; het schijnt dat hij bui-
ten hetzelve die voordeelen niet 
erlangde, welke hij meende, 
dat hem in zijn vaderland zeker 
zohden ^ijn te beurt gevallen. 
Tijdens de Belgische omwente-
ling, in 1789, vervaardigdehij 
de door fraaiheid bekende miint 
dezer nieuwe republiek. De uit-
stekend door hem gegraveerde 
Belgische driegulden- en goud-
stukken van 1790, met.de 
wapens van al de Zuid-Neder-
landsche provincien, zijn bij de 
pehningkundigen zeer gezochtt 
Bij den inval'der Franschen 
in "Belgie, in 1792, week hij 
met zijn gezin eerst naar hHer-
togenbosch', en kort daarop naar 
Xanten, alwaar zijn broeder GIJSBERTUS JOSEPHUS (in 1837 
in 87jarigen ouderdom overlê -
den) en zijn zoon THEODORUS 
Doi i iN icus, kanoniken der ka-
pittel-kerk waren. Naar Weeneri 
vertrokkenj werd hij als tweede 
graveur aan de keizerlijke munt 
geplaatst, en kreeg elndelijk 
een perisioen, dat weiriig ge-
evenredigd "was aan zijne ver
diensteh. In 1803 begaf hij 
«ich 'weder naar zijne geboor-
leplaats; zijn broeder D.r PETRUS JOSEPHCS , zag hij in aanzienlijke 

stedelijke betrekkingen schille
ren: hij werd in 1808, na -al-
vorerts iid 'te zijn geweest der 
municipalileit en later van >het 
gemeenlebestuur, door koning LODEWIJK tot burgemeester van 
's Hertogenbosch benoemd, welke 
betrekking hij biet eerenlof 
vervülde, tot aan de inlijving 
van, Noordbrabant in 'Frankriß, THEODORUS overleed den 19 Sep
tember 1809. Men vindt eene 

'. lijst der door hem over de 100 
. gegraveerde munten en gedenk-
penningen in'den Messager des 
sciences et des beam arts, Gent 
1829 en 1830 en in VAN DER CHIJS, Tißschrijft voor munt
en penningkunde, l . e dl. 

* BERENHORST Of BäRENHORSf (GEORGE HENDRIK VON) , een be
kende schrijver voor den militai-
ren stand, die op het einde:der 
achttiende eeuw eene belangrijke 
plaats in de krijgsletterkunde 
van Duitschland innam* was 
een natuurlijke zoon van Vorst LEOPOLD I, van Anhalt-Dessau 
en werd den 26 October 1733,, 
te 'Sandersleben aän 'de Wipper 
geboren. In 1748* in Pruis-
sische dienst gelreden •zijnde, 
woonde hij den zevenjarigen 
oorlog, het eerst in den gene-
raal-staf vah prins HENDRIK bij. 
In 1-761, ham hij zijh ontslag, 
wijl .zijne Verdiensten niet gerioeg 
erkend werden, en trok naar 
Dessau terug, om aldaar voor 
de wetenschappen te'leVen. Van 
daär vergezeldehij .'prins Mxtis JÜRGE van Dessau in de jaren-
1765—1768, op deszelfs reizen 
nw.ItßUS,. Frankriß, 'Enge-
land cnz. en bekwa'm in 1777 
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den post van president der vorste- j 
Hjke rekenkamer, hofmaarschalk 
en slot-kapitein en in 1780 dien 
van eersten onderw'yjzer van den 
lOjarigen erfprins FERDINAND , 
aan wiens opvoeding en verdere 
ontwikkeling inj een werkzaam 
aandeel nam. In 1790 verliet hij, 
het openbare leven moede zijnde,. 
ook de Dessauscbe hofdienst, 
en hield zieh verder enkel met' 
letterkundige werkzaamhedea 
bezig. Hij overleed te Dessau, 
den 30 October 1814. Zijne 
voornaamsle schrillen zijn: l.o 
Betrachtungen über die Kriegs
kunst, ihre Fortschritte, Wider
sprüche und ihre Zuverlässiskeit, 
3 afdeelingen, Leipzig, 1797 
tot 1799. BERENHORST bewees 
in dit werk, dat de theorie tot 
dusverre zoo gebrekkig was 
geweest, dat de praxis bijna 
altijd had moeten mislukken,. 
en was daardoor een voorlooper 
van BULOW , die later zijn lot, 
om voor eenen Theoreiicus en 
inyoerder van nieuwigheden ge-
hbuden, eh als zoodanig dikwerf 
aangevallen te worden, deelde. 
Zoo schreef MAsäENBACH in 1802. 
Betrachtungen über einige Un
richtigkeiten in den Betrachtun
gen , u. s. iv., en dwong hem 
daardoor tot de hoodzakelijke 
2.o Randglossen zu den Betrach
tungen , Leipzig, 1805; — 3.o 
Aphorismen, Leipzig; 1805, 
een minder belangrijk geschrift, 
dan de beide voorgaandej — 4.o 
verscheiden Verhandelingen, in ARCHENHOLZ' Minerva, en andere 
letterkundige bladen. •- ' 

* BERG (FRANZ.), den 31 Ja-
nüarij 1753 te Frankenhausen 

geboren, studeerde le Würi-
burg, werd in 1777 priester, in 
1779 dom-kapellaan, in 1785 
hoogleeraar der kerkelijke ge-
schiedenis aan de universiteit 
aldaar, in 1797 geestelijke 
raad, eninl809gepensioneerd; 
in 1811 weder als hoogleeraar 
in de algemeene geschiedenis 
aangesteld , overleed hij den 6 
April 1821. BERG behoort tot 
de betere Gatholijke kanselrede-
naars, van de 2.» helft der 18.« 
eeuw, en tracht als zoodanig 
in zijne Zeitpredigten, de pliglen 
le ontwikkelen welke rede en 
christendom aan de meer be-
schaafde en verlichte standen,_ 
bij de burgerlijke onluslen, in 
het laatste decennium der vo
rige eeuw, voorschreven. Te 
dien einde spoorde hij, längs 
wetenschappelijke, zedekundige, 
godsdienstige ,. en slaatkundige 
wegen de oorzaken op der ver-
warringen, welke welligt in de 
beide genoemde standen, mogten 
worden aangetroffen. Genoemde 
Zeüpredigten, werden nog over-
troffen door zijne" Trauerreden 
waaronder vooral die op den 
wij-bisschop VON GEBSATTEL, 
als voörbeeld. eener mannelijke 
en krachtvolle lofrede uitmunt. 
Ook is BBBG in de geschiedenis 
der wijsbegeerte bekend door 
zijne Fpikrüiek der Philosophie. 
Die Zeilpredigten, versehenen te 
Wurzburg in 1793, in 8J° in 
het licht, en de overige werken 
van BERG te Jena, 1795. 

BERGERIE (JOANNES BAPTISTA ROUGIER DE LA), een landbouw-
kundige, in 1757, te Bonncuil 
(Fr., dop.* Haute-Vienne). gebo-
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ren, eh den 13 September 1836 
overleden, gevoelde zieh reeds 
in zijne jeugd door eene onwe-
derstaanbare neiging tot de be-
oefening der akkerbouwkunde 
medegesleept. Tijdens de om-
wenteling, waarvari hij met 
beradenheid de beginselen aan-
namwerd hij tot lid der ge-„ 
meente van Partys bënoemd. 
Tot de wetgevende vergadering 
afgezonden, stemde hij er steeds 
met de gematigde partij, en hield 
zieh, onder afwachting van be-
tere tijden, op het.einde der 
zitting verwijderd. .In 1793 met 
het onderzoek der vijvers en 
moerassen van Frankrijk belast, 
deed het verslag, hetwelk hij 
van dit onderzoek in het licht 
gaf, zien, hoe'zeer hij deze 
gewigtige taak begrepen, en hoe 
wel hij dezelve vervuld had. Na 
den 18 brumaire tot prefekt 
van het FonMe-dep.t benoemd, 
toonde hij evenzeer een goede 
bewindhebber te zijn; hij was 
"daarenboven correspondent van 
het instituut (akademie van 
wetenschappen, afdeeling: land-
huishoudkunde). ROUGIER DE LA 
BERGERIE is een dier mannen, 
welke zieh sedert he,t begin de
zer eeuw, in' Frankrijk, het 
raeest met den. vooruitgang der 
lahdbouwkunde hèbben bezig 
gehouden. Zijne geschriften zijn 
zeer talrijk; men onderscheidt 
voornamelijk : l .o Recherches etc. 
{Nasporingen der voornaamste 

misbruiken, welke zieh legen de 
ontwikkeling van den landbouw 
verzetten), een werk, in 1787, 
aan koning LODEWIJK X V I aan-
geboden ; — 2.° Essai etc. (Proeve 
over den handel en den vrede), 
in derzelver betrekking tot den 
akkerbouw beschouwd; — 3.o 
Mémoire etc. (Verhandeling over 
het aankweeken, den handel en 
het gebruik van Fransche hennip 
en vlas), voor de zeevaart en 
de kunsteh; /— 4.o Sur etc. 
(Over het misbruik der ontgin-
ning); — 5.Ö Les géorgiques 
etc. (De Fransche landgedichten), 
een dichtstuk; — 6.o Histoire 
etc. (Geschiedenes der Fransche 
landbouwkunde) ; —- 7.o Projet 
etc. (Ontwerp van wetboek voor 
den akkerbouw); — 8.o Les fo
rêts etc. (De wouden van Frank
rijk), derzelver betrekking met 
de luchtstreken en de orde der 
jaargetijden, met den bloei des 
akkerbouws en der nijverheid ; 
eindelijk 9ß Histoire etc. (Ge-
schiedenis van den akkerbouw 
der Galliërs), vpör GŒSAR. Deze 
•beide laatste werken hebben 
vooral de aandacht gevestigd. 
ROUGIER. DE LA BERGERIE heeft 
ook krachtdadig medegewerkt 
aan de Annales d'agriculture en 
aan het 10.° dl. van den Cours 
d'Agriculture door den abbéRo-
Z1ER. 

BERGIER (NICOLAAS SILVES
TER) — (*). 

(*) De besorgers der nieuwste uitgave van DE FELLER'S Woordenboek 
, in het oorspronkelijke, hebben gemeend, eene verwijting, door 

DE FELLER den abbe BERGIER toegevoegd, en in de Nederduitsche. uit
gave, 4 dl. bladz. 134, 1.° Mom voorkomende, door de volgende 
aanteekening te moeten toelichten: ' ' 'f-
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» Men ziet dat DE FELLER alhier aan den vromen en geieerden 
schrijver van het Godgeleerd Woordenboek (Dictionnaire théologique) 
twee vrij ernslige venvijlingen doet: de eerste van in hetzelye 
erkende dwatingen of vooroordeelen te sparen ; de hveede van zieh 
verbanden te hebben met de encyclopedisten, enveelkwaadtenebben 
gesticht, door eene zuivere en heilige leer, met hunne losbandige en 
goddelooze leerstelïingen zamen te voegen." 

» Betrekkelijk het eerste verwijt, dat niels bepaalds besternt, 
wagen zeer reglsinnige godgeleerden, welke de dwalingen zijn, 
die Mi heeft gespaard, en in welke ariikels van zijn Woordenboek 
mèn deselve kan vïndcn. Zeer scher, kan men den grooten man 
niets anders verwijten, dan van in onderwerpen, welke aan de 
nasporingen der schoolgeleerden zijn overgelaten, gevoelens te hebben 
omheüd, welke men niet met hem deelt; maar dit is zeker niet 
de dwaling sparen of ontzien, en met haar een verdrag aangaanT 

» Wat zijne verbindtenis met de encyclopedisten betreft, zqo kan 
deselve in deoogen der beraden geesten geenszins voor eenßsßswij-
gende goedkeuring hunners onderneming ofhunner geschriflen door-
gaan; zij waren behend, en BEIUUEU was het niet minder. Ret 
was, aan niemand onbekend, dat de encyclopedisten, als vijanden 
der godsdienst, zieh door de vereeniging hünner pogingen voorstel-
den, om aan dezelve gelijktijdig en op alle punten dCodelijheslagen 
toetebrengen. Men wist evenzeer dat de priesler eenharer moeaig-
sie en onverschrokkenste verdedigers is. Alles strekl.dus om te 
vooronderslellen, ditt BERGIEJJ bij zijne ioelreding iotideze associälie, 
niet de encyclopedisten in aanzien brengen ,mßarzich instant stellen,, 
wilde om door in hume gelederen 14, yechten, nadrukkelijker zijne 
wapens tegert hen aantewend§n; dat Inj wilde beletten,, dßt de-, 
heilige ark des nieuwen Verbands ontheiligd werde, dat de wetenschav 
Gods, in de II. Schrift en overleveringen vervat, onwaardiglw 
werde ten toon gesteld, in een woord dat men de godsdienst, welke 
de herael aan de aarde tot stichting en heil van allen heeft gegeven, 
dède dienen tot ergernis en ondergang van velcn. Ook heeft hij 
in deze gedrogtelijke verzanieling, waarin eene heische kunst beben-
diglijk de logen, de goddeloosheid endeondeugdmetdcgeschiedßnis, 
de wetenschappen en de kunsten heeft w.elen te vermengen, het 
goneesmiddel pqast hei vergif mien) te plaatspn) 'en de gezandß 
en lichtgevende leer-van zijn Woordenboek heeft er welligt vor-, 
scheiden genesen, wellte door de bederfelijhe leerstelïingen, der 
overige deelen der encyclopédie doodelijk gekwetst waren. Indien 
men, 4m alles, oofdee\kundig wßeg.t, zoo had zijne verbindtenis W6}. 
de, encyclopédiste^, niet dan aànnetftelijke beiveegrebenen, <?» w 
willertr.gßqrm'• gelooven (hetgfae 'w'at, om• verzekerd is),, dat W tot 
dien stap,doqr deymce4 gofadiensMgemannçn, en,'in, het bijzondßr, 
door Mgr. den aartsbisschopvanVmi%ivas,àangospoord" 

BERNADÖTTE. — Zie KAREL den 23 Junij 1758 , in Lotha-
XIV, koning van Zweden. ringen, uit eeneadellijkelamijie 

geboren, legde zijne geloften af 
BEBNABD. DE GIRMONT (dorn), in de abdij van Morimont, di-
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ocees van Langres. Door de 
omwenteling uit zijn klooster 
verdreven, vereenigde hij zieh 
in 1798, met de trappisten, 
die zieh te Darfeld, in West
falen gevestigd hadden. Dom BERNARD, haar Frankrijk terug-
gezonden op een tijdstip dat de 
keizer den religieuzen-instellin-
gen gunstig scheen, was eenigen 
tijd aau het hoofd der kleine 
communiteit, in het woud van 
Senart opgerigt, maar dat zieh 
niet kon handhaven. In-1814, 
werd hij door zijnen overste ge-
last, om in dat land een klooster 
te suchten, het welk een vrome 
leek aaribood te begiftigen. Hij 
kocht eene oude priori] der Ge-
novevanen, Port-Ringeard en 
later Port-du-Salut genaamd. 
De trappisten namen den 21 
Februarij 1815 , bezit van, dit 
nieuwe klooster. Dom BERNARD 
was de eerste overste deszelven, 
hij had nog slechls vier paters 
en tien leekebroeders bij zieh, 
doch het getal vermeerderde wel-, 
dra. Later is dit gesticht tot 
eene abdij verheven, waarvan 
dorn BERNARD lot abt werd ver̂  
kozen. Men onderhield te Dar
feld en in de kloosters, welke er 
van af hingen, grootere gestreng-
heden, dan die der oude trap
pisten ; maar bij een rescript 
van den 10 October 1818, aan 
dorn BERNARD gerigt,, magtigde 
Pres VII ,• de religienzen van 
Port-du-Salut, om zieh tot de 
regels van den abt DE RANGE tê  
bepalen, als meer bestaanbaar 
met de menschelijke zwakheid, 
dan hetgene.te Val-Sainte, in 
eene opwelling van ijver was 
ingevoerd. Dom BERNARD over-

leed plotseling in de maaud Au
gustus 1834. 

* 

BERNARD (SIMON), minister van 
oorlog in Frankrijk, in 1779 
te Dole geboren, was de gelief-
koosde kweekeling van den abbe" JANTET (zie dat Art.). Bij het ver-
laten der polytechnieke school, in 
het corps der genie opgenomen, 
werd hij in itoZieen mDuitsch-
land werkzaam gesteld. In. 1809/ 
met de versterking van het door 
de Engeischen bedreigde Ant
werpen beiäst, maakte hij, van 
die stad een. der onyerwinnelijke 
bolwerken des keizerrijks. In 
1813 kolonel der genie zijnd,e.j 
klom hij, in dengedenkwaardi-
gen veldlogt van dat jaar op tot 
den rang van divisie-generaal, 
en werd door den keizer tot 
een zijnec adjudanten verkozen. 
Bij de terugkomst van NAPOLEON, 
directeqr van zijn topographisch 
kabinet zijnde, völgde hij hem 
naar Waterloo, en verliet hem 
eerst na zijne inscheping t&, 
Rochefort. Van zijne betrekkinr 
gen ontslagen, kwam hij to 
Dole terug, en op het einde. 
van 1816: verkreeg hij van den 
koning de vergunning, om naar 
de Vereenigde Slaten van Ame
rika over te sleken, alwaar zijn 
roem als een der bekwaamste 
krijgsbouwkundigen van Eurcpcti 
hem reeds was vooruitgegaan. 
Tot president der commissie van," 
openbare werken benoemd, deed 
hij van 1824 tot 1830, zoo wel. 
ter verdediging des lands, als 
ter verbetering van deszelfs bin-
nenlandschen handel, do groot-
ste werken uitvoeren, waarvan 
de heer POUSSIN , een beroemd 
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officier der genie, in 1834, in 
4.to, de Beschrijving heeft in 
net licht gegeven. Na de'Julij-
omwenteling in Frankrijk levag-
gekeerd, ward hij tot adjudant 
des konings, pair, en b'rj de 
menigvuldige kabinets-verande-
ringen, tweemalen tot minister 
•van oorlog benoemd. Zoowel 
wegens zijne beginselen als we-
gens zijne inborst, vreemd aan 
de hartstogtelijke worstelingen 
der tribune en aan de kuiperijen, 
welke de grondslag der vertegen-
woordigende besturen schijnen 
te zijn, haastte zieh BERNARD , 
die de portefeuille, enkel uit 
gehoorzaamheid aan den konink-
lijken wil had aangenomen, tot 
tweemalen, om dezelve, wanneer 
zij leruggevraagd'werd, weder 
overtegeven. Eindelijk meende 
hij, na een veertigjarig werk-
zaam leven, eenige aanspraak 
op rust te hebben, en hij stelde 
zieh voor om naar zijne geboor-
teplaats terugtekeeren, toen hij 
den 5 November 1839 te Parijs 
overleed. De graaf MOLE heeft 
in de kamer der pairs zijne lof-
rede uitgesproken (Moniteur, 
1840 , biz. 348—349). 

* BERNARDES (DIOGO DE), te 
Ponte da Barca, aan de rivier 
Lima, welke hij in verscheiden 
Idyllen en Brieven bezong, ge
boren, was Portugeesch gezant 
te Madrid, en nam deel aan 
den slag van Alcacer Kebir, 
waarin hij krijgsgevangen werd 
gemaakt. BERNARDES was een 
uitstekende dichter; en al mag 
ook aan zijne gedichten ver-
scheidenheid, en aan zijne taal 
volheid mangelen, zoo zal hem 

loch de liefelijkheid zijner voor-
dragt en eene zekere zachte 
zwaarmoedigheid, eene roern-
voile plaats op den Portugee-, 
sehen zangberg verzekeren. Zijne 
godsdienstige gedichten zijn vol 
kinderlijke vroomheid. Hij over
leed kort na zijne bevrijding 
uit.de gevangenschap, in 1596. 

* BERNARDES (AGOSTINHO DA 
CRUZ), broeder van den voor-
gaande, werd in 1520 geboren, 
zijn vader bragt den veel belo-
venden jongeling aan het hot 
van den infant, dorn DUARTE, 
als page in betrekking. Door 
velerlei beroepsbezigheden over
laden , vervaardigde hij echter 
een aantal uitstekende geschrif-
ten, zoowel godgeleerde als 
geschiedkundige, deels in de 
Latijnsche, deels in de Porlu-
gesche taal. Onder de eerste 
komen vooral in aanmerking: 
Homilien op de evangelien der 
feestdagen (Platicas sobre evang. 
festival); onder de laatste: Ge
schiedkundige aanmerkingen be-
trekkelijk de kerkvergadering 
van Trenle. — Eene volledige 
uitgave zijner Latijnsche Schrif
ten verscheen onder den tilel 
van: Bartholomwi a Marlyribus 
opera omnia, Toleti, 1731. BER
NARDES overleed in 1590, in het 
klooster te Vianna, waarin hij 
zieh acht jaren vroeger had be-
geven. Het merkwaardige leyen 
van dozen zeldzamen man, dien 
CLEMENS XIV, in 1773 zahg 
verklaardej is beschreven door 
Luiz DE SODZA. 

BERNAUER. Zie AGNES BER-
NAUR. -Wbk.-
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BERNSTORFF ( JOHANN HARTWIG ERNST, graaf VON), minister van 
Staat in Denemarken, te Han
nover den 13 Mei 1713 geboren, 
toonde zieh deze betrekking 
waardig, door het veel omyat-
tende zijner inzigten en zijnen 
ijver yoor het geluk der Denen. 
Na de aandacht van het Deen-
sche bestuur op zieh te hebben 
getrokken, werd hij tot verschil-
lende gezanlschappen gebruikt,' 
en door FREDERIK V aan het 
hoofd der buitenlandsche aange-
legenheden geplaatst. Gedurende 
den zevenjarigen oorlog volgde 
hij een onzijdigheids-slelsel, dat 
den handel en den inwendigen 
voorspoed van Denemarken be-
gunstigde. Hij sloot ook ver
scheiden voordeelige verdragen 
of uitwisselingen met Rusland, 
en maakte een eihde aan de 

"langdurige geschillen, betrekke-
lijk het regt van opperleenheer-
schappij van het Holsleinsche 
huis op de stad Hamburg. BERNS-TORFP moedigde te gelijkertijd 
de fabrijken, den handel, den 
landbouw, de kunsten en we-
tenschappen aan; eindelijk liet 
hij de boeren zijner domeinen, 
die, zoo als de meesle in Dene
marken , aari eene soort van lijfr 
eigenschap onderworpen waren, 
vrij verklären. Eene in de nabij-
heid van Koppenhagen te zijner 
eer opgerigte zuil getuigt van 
de openbare erkentenis. Hij ein-
digde zijne loopbaan den 19 Fe-, 
bruarij 1772. — ANDREAS PETER' BERNSTORFF, zijn neef, die mede 
tot het ministerie kwam, onder-
scheidde zieh, even als hij, 
door de wijze maalregelen, die 

I. DEEL. 

hij voor de regering des lands 
voorstelde; hij was het, die 

' Denemarken, in 1778, tot de ge-
wapende onzijdigheid deed toe-
treden. Hij hield niet op zieh, 
tot op zijne laatste oogenblik-
ken, met de belangen van den 
Staat bezig te houden, en over-
leed den 21 Junij 1797. 

BERRVER ( L . N . ) , in 1757, te 
St. Utenehould (Fr. Marne-äen.*) 
geboren, bekleedde, na in 1778 
als advokaat bij het parlement 
van Parijs te zijn aangenomen, 
eene eervolle plaats in de pleit-
zaal, toen de omwenteling uit-
borst. Onder het schrikbewind 
en de verschillende regeringen, 
die elkander tot aan het keizer-
rijk opvolgden, hield hij zieh 
verscholen, alstoen werd hij 
advokaat der thesaurie en van 
den raad der gevangennemin-
gen, en niet lang dnurde het, 
of hij nam eene plaats in onder 
de meest geachte regterhjke re-
denaars. De verdediging van den 
maire van Antwerpen, door de 
jury vrijgesproken, doch bij een 
keizerhjk besluit voor eene an
dere'regtbank betrokken, strekle 
hem vooral grootelijks tot eer. 
Toen na de gebeurtenissen van 
1815, de maarschalk NEY voor 
het hof der pairs werd betrok
ken , verkoos deze hem als ver-
dediger zijner hopelooze zaak 
(zie NEY-TFM.-); en in hetvol-
gende jaar ontsluijerde hij, in 
de zaak van FAUCHE-BOREL legen PERLET, al de omstandigheden 
eener, zelfs, in de jaarboeken 
der policie, ongehooräe misdaad 
(zie FAUCHE). De zorgen, welke 
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hij te gelijkertijd aari de belan
gen der orde van Malta toe-
w i j d d e , werden door het k r u i s 
dier orde beloond. Door de jaren 
genoodzaakt oin de ple i tzaal te 
v e r l a t e n r en zieh enke l tot 
zijh s tudeerver t rek te b e p a l e n , 
w i jdde hij a l s n u zi jnen tijd 
toe aan de zamens te l l ing vatt 
zeer sehatbare w e r k e n , zoo als: 
1.0 Dissertation ete. (Algemeene 
verhandeling over den Mndei 
in Frankriß, deSzelfs tegen-
woordigen toestand en wetten) $ 
P a r i j s , 1829-, in 8 . ™ Besse 
\ e rhande l ing moes t tot in le id ing 
dienen aan eene andere over het 
handeVregt te land en ter zee , 
w e l k e omstandigheden hem ech> 
ter be le t hebben in het l i ch t te 
g e v e n ; — 2.o Souvenirs eta 
(Herinneringen, van 1774 tot 
1838), 2 d l . « , in 8.™ 5 dit is 
eene geschiedenis der p lei tzaal 
van Pärijs, sedertl789, welke 
met zeer Veel.nut kan worden 
geraadpleegd j maar de Voor-
naamste titel vanBERRVER, den 
26 Junij 1841» te Parijs over-
l e d e n , is ontegensprekel i jk , de 
vader te zyn geweest van, en door 
zijne lessen en voorbeelden ge-
vo rmd te hebben, den gröotsten 
redenaar , dien Frankrijk thans 
(1850) nog b e z i t , en op wien het 
zieh met regt verhoovaardigU 

BERTAZOLLJ (FRANCISES), den 
1 Mei 1754, te Lu'go in Ro-
magna, geboren, maakte zijne 
Studien aan de universi te i t vah 
Bologna, eh w e r d kanon ik dor 
col legiale kerk van Lugo. Pics 
"VII, toenmaals bisschop van 
Mola, verbönd hem aart zieh 
in het bes tuur van dat, diocees. 

Deze Paus benöernde hem later 
tot aartsbisschop .van Efe'№> 
kahönik van de H. MARIA it 
Meerdere eh tot zijneh geheimen 
aalmöB'zenier* Na den inval der 
Franschen in Borne in 1806, 
werd dezeprelaat naavFrankrijk 
gevoerdj alwaar hij de gevan-
genschap van den Opperherder 
deelde. Hij ontving het purper 
in het consislorie van den 10 
Maart 1823. LEO XII belästte 
hem met Verscheiden hooge 
bedieningen. In 1828 Werd Baa* TAZOLLI tot bisschop Van Pa-
Ustrina benoemd. Hij overleed 
plotseling den 7 April 1832. 

BERTIN (PETRUS JOZEF), een 
• geleerde geestelijke, te Arnim 
den 24 Februarij 1748 geboren* 
studeerde in het Jesuiten-fcolle1 

gie dier stad; ett nog Was zijne 
opvoeding niet voltooid, toen die 
maatschappij in Frankrijk vBr-
nietigd werd. In het begin van 
1779 werd BERTIN benoemd 
tot principaal van het collegie 
van Abbeville, en itt 1787,tot 
kanonik der Stiflkerk van den 
H. WULFRANUS , in dezölfdöstad. 
Nadat de omwenteling hem ge
noodzaakt had zijn vaderlattd 
te verlaten, nam hij de wljk 
naar Engeland; en kort na 
zijne aankomst te Londen gat 
hij Gesehiedkundige Tabellen in 
het licht; welke, zogt men, 
aan die vanLAS-GAsEstbtniodel 
hebben gediend; Na zieh döör 
bijzondere. lessen op eene voor-. 
deelige wijze te hebben doen 
kennen, verkreeg hij deh leer-
stoel der Frahsche taal aan de 
Universiteit van Oxford, 
weldra leide hij onder zijne kwee-

file:///erhandeling


B E L 179 

kelîhgen'jonge lieden der eerste 
familiën van Engelatid. Hij had 
de eer er LODEWIJK X V I I I en 
de koninklijke familie te ontvan-
gen, die- hèm van Hartwell 
kwamenbezoeken. Na de res« 
tauratie, deed hij afstand van 
zijnen leerstoel, en de curatoren 
van Oxford gaven hem een 
bewijs hunner achting door hem 
den doctoralen titel te verleenen. 
Het was eene nieuwigheid dat 
een dergelijke titel. door eene. 
Anglikaansche universiteit aan 
eçnen catholijkén priester werd 
opgedragen, en men kan weinig 
dergelijke vôorbeelden teilen. De 
abbé BERTIN , in Frankrijk terugr 
gekeerd zijnde, nam de nederige 
bedieningén van administrateur 
van het collegie van Abpeville, 
eh van president der commissie 
van het lager onderwijs aan. 
Hij nam deel aan de oprigtmg 
der Scholen van de christelijke 
breeders, en aan andere goede 
werken. Zijne gewone spaar-
zaamheid Steide hem in Staat, 
om aan zijnen geest van liefda-
digheid te voldoen, en toen de 
bisschop van Amiens hem een 
kanonikaat in zijne hoofdkerk 
s'chonk , nam hij- het enkel âah, 
als een middel.om zijneaalmoe-
zen te vermeerdereh. De abbé 
BERTIN overleed den 28 April 
1830. Zijne Werken (Œuvres), 
door M.C. 0. , met eene levehs-
àchets van déh schrijveï, in het 
licht gegeven , Partys, 1832, 
2 dit», in 12.*">, beâtâan nit 
godsdienstige: en letterkundige 
Verhandelingen. Het ï.<» dl. bevat 
er zeven, waarvan de vôor-
naamsle zijn dé Löfreden op den 

heiligen VINCENTIUS VAN PAULA 
en op den H. BERNARDOS enz.; 
het 2.E acht, waarvan zes bij 
uitdeelingen van prijzen.Over 
de wetenschap} over het nutder 
iucht in de opvoeding; over dé 
kunst om talenten ieondersehei-
den en dezelve aantewenäen; 
over de noodzakeltykheid om in 
werken des geestes belangstelling 
op te wekken; over de zeden en 
over het gevaar der siechte be-
trekkingen; en eene Rede in 
het Latijn over de broederltyke 
eendragt. De uitgever heeft aan 
het einde eene verklaring ge-
voegd Van het kapittel Van'den 
H. WULFRANDS van Abbeville, 
den 31 Decemb. 1790; toen de. 
Vernietigings-besluiten der con-
stituerende vergadering in uit-. 
voering werden gebragt, aän het 
distrikt aangeboden. Deze ver
klaring, welke men den abbó 
BERTIN toeschrijft, dräagt het 
kenmerk eener groóte gematigd-
heid. 

BÉRTIN de Oude (IIODEWUK 
FRANCISCUS) , te Partys, den 15 
December 1766 geboren, werd 
voor den geestelijken Staat be-
stemd, waarvan de omwenteling 
hem echter noodzäakle aftfezien. 
Sedert 1793 Werkte hij mede 
aan de redactie van verscheiden 
dagbladeh,; bijzönder aan die 
Van den Eclair, waaritt hij, 
niet zöhder moed, doch met 
betamelijke gematigdheid, de 
révolutionnaire denkbeeldenäah-
randde. Wa den 18 hrumaire, 
legde hij, gezämehlijk met zijh' 
broeder, het Journal deé Debáis 
aan, dat door de begaafdheid 

2 
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van deszelfs hoofd-redacteurs en 
de wijsheid der beginselen, zieh 
weldra onder alle andere bladen 
deed onderscheiden. In hetjaar 
9 (1800) in eene beschuldiging 
van koningsgezindheid gewik-
keld, werd hij gedurendenegen 
maanden in den Tempel c-pge-
sloten, en daarna naar het eiland 
Elba verbannen; bij verkreeg 
echter later de vergunning, om 
in Dalle te verblijven, en kwam 
eerst in 1805 te Parijs terug. 
Bij had den eigendom behouden 
van het Journal des Debats, 
dat sedert 16 January 1805 
Journal de Vempire was gewor
den; maar in 1811 werd hij er 
door eene willekeurige acte van 
beroofd, en dit dagblad, het 
half-offlcieele blad der regering 
geworden, werd eerst bij de 
restauratie aan deszelfs wettige 
eigenaars teruggeven, en nam 
den 30 Maart 1814, zijnen 
ouden titel weder aan. Bij de 
terugkomst van NAPOLEON in 
1815, volgde BERTIN den koning 
naar Gend, en, reeds den 8 
Julij daaropvolgende , belaslte 
hij zieh weder met de redactie 
van het Journal'des Debats, 
waarvan de staatkundige begin
selen, in alle tijdvakken niet 
dezelfde zijn geweest. In 1829, 
wegens een artikel, waarin de 
schrijver den koning beklaagde, 
van met raadslieden omringd te 
zijn, die, daar zijhetgevaar van 
den toestand niet inzagen, er 
hem niet voor konden behoeden, 
voor de regtbank van correctio-
neele policie betrokken, werd 
hij veroordeeld; doch in hooger 
beroep vrijgesproken. Na de om-
wenteling van 1830, die hij in 

zijn dagblad als onvermijdelljk 
had aangekondigd, indien het 
koningschap niet van rigting 
veranderde, sloot de directeur 
van het Journal des Débals, na 
eenige weifeling zieh bij de 
nieuwe orde van zaken aan. 
BERTIN de Ouäe overleed den 13 
Septb. 1841. In zijne jeugd had 
hij een drietal romans uit het 
Engelsch in het Fransch vertaald. 

BERTIN DE VAUX (PETRUS Lo-
DEWIJK) , broeder van den voor-
gaande, in 1771, te Parfs 
geboren, werkte, even als hij, 
mede aan de redactie van ver
scheiden koningsgezinde dagbla-
den, en was medegrondlegger 
en eigenaar van het Journal des 
Débats. In 1801 , rigtte hij eene 
wisselbank op, en werd in 1805 
verkozen tot regier in de regt
bank van koophandel, waarvan 
hij gedurende verscheiden jaren 
den post van vice-president waar-
nam. In 1815 , lid van de kamer 
der afgevaardigden zijnde, werd 
hij bijna even zoo spoedig, tot 
algemeen-secretaris van het mi-
nisterie van policie benoemd; 
doch hij behield dezen post 
slechts körten tijd. In 1820, 
als afgevaardigde van het dep.1 

Seine-en-Oise verkozen, vyerd 
h'y- weldra het hoofd eener syste
matische oppositie tegenhetmi-
nisterie, des te'ergerlijker.daar 
men aan zijne opregte verkleefd-
heid aan de monarchie niet kon 
twijfelen. Door het zeïfde dé
partement in, 1824 herkozen, 
aanvaardde hij den post van 
staatsraad, terwijl de heer DE 
GHâTEAUERiAND tot het ministerie 
overging; maar hij haastte zieh 
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denzelven nederteleggen, bij het 
ontslag van zijnen edelen vriend, 
en hervatte zijne worsteling te-
gen de ministers, waarvan hij 
de misslagen en dwalingen in 
verscheiden belangrijke redevoe-
ringen ten loon spreidde, ter-
wijl hij openlijk verklaarde, dat 
hunne volharding in het door 
nun aangenomen stelsel de mo
narchic zou te gronde helpen. 
In 1827 weder in den staatsraad 
gekomen, verliet hij denzelven 
op hiOuw in 1829. Na de Julij-
omwenteling aanvaardde hij den 
.post van gezant bij den koning 
der Nederlanden; kwam weder 
in den staatsraad, en werd in 
1832 tot pair verheven. Hij 
overleefde slechts eenige maan-
den zijnen broeder,-dien hij 
teederlijk beminde, en overleed 
te Partys, den 21 April 1842, 
den roem nalatende van een' 
bekwaam? financier en een ver-
maard' publicist. 

• BERTON (JOANNES BAPTISTA), 
veld-maarschalk, in 1774 , te 
Francheval, bij Sedan, uiteene 
burgerlijke familie geboren, 
kwam in den ouderdom van 
I7jaren, in de militaire school 
van Brienne, en werd in 1792, 
tot tweeden luitenant in het 
Ardenner-legioen benoemd. Hij 
maakte met dat corps de veld-
togten van het leger van SambYe, 
en Maas mede', en Verkreeg den 
rang vah kapitein. Hij onder-
scheidde zieh bij verschillende 
gelegenheden, voornamelijk in 
den slag van Friedland, waarin 
hij gewigtige diensten bewees. 
Hij begaf zieh vervolgens naar 

Spanje, en na den slag van 
Spinosa, Steide de maarschalk VICTOR , bij de monstering van 
Burgos, hem aan BONAPARTE 
voor, als den eersten eskadrons-
chef des legers in moed en be
leid. Kort daarna werd hij tot 
staf-chef, en eindelijk tot veld-
maarschalk benoemd. Het is in 
deze hoedanigheid, dat hij, op 
den 10 April 1814, in den slag 
van Toulouse, met vele onder-
scheiding het bevel Voerde over 
eene brigade. Na de restaura-
tie, werd de g'eneraal BÉRTON op 
halve soldij gesteld. Gedurende 
de honderd dagen trad hij echter 
weder-in activiteit,' en voerde in 
den slag van Waterloo het bevel 
over ebne brigade. Zieh, na de 
terugkomst des konings, weder 
naar Partys begeven hebbende, 
werd hij in hechtenis genomen 
en in de Abbaye vijf maanden 
gevangen gehouden; zonder ge-
vonnisd te z.ijn,' werd hij echter 
in vrijheid gesteld. Men zag 
hem alstoen de partij der oppo-
sitie kiezen, en achtereenvolgend 
verscheiden geschrifteh in ; het 
licht geven, die hem van de 
controles der krijgsmagt" deden 
schrappen. Niet lang duurde het 
of hij wikkelde zieh in eene 
zamenspanning tegen het gou-
verhement, en dp den 24 Maart 
1822, stak hij te Thouars den 
standaard des op'stauds op, pro-
clameerde een provisioneel be-
stuur,,- en begäf zieh 6p weg 
naar Saumur met een honderd-
tal voetgangers en vijf-en-twin-
tig ruiters, waarbij zieh ondér 
weg eenige personen der nabu-
rige dorpén voegden. Het berigt 
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daarvan kwam weldra ter ken-
nisse van de overhedea van 
Saumur, die oogenblikkelijk 
maatregelen vaa verdediging 
uamenj en daar BERTON de 
hoop moest opgeven , om zieh 
van het kasteel meester te ma-
кед, dat de stad bestrijkt, zoo 
besloot hij tot dea terugtogt, 
en wilde zieh weder пааг ГЛом-
ars begeven; юааг reeds had 
щеп maatregelen genomen, om 
zynen terugtogt derwaarts te 
beletten. Toen namen eenige 
der aanvoerders da vlugt, en BERTON dwaalde verscheiden da-
gen rond in de departementen 
der Beide-Sèvres en der Neder-
Charente. Eindelijk verdween 
hij : man dacht dat hij zieh 
naar Spanje had begeven, toen 
men vernam dat hij te Шеи, 
geraeente van St. Florent, op 
het buitengoed van den notaris DELALANDE, was in hechténis 
genomen, door den onder-officier 
der karabiniers WOLFEL , die, 
om hem des te gemakkelijker 
te kunnen overrompelen, den 
schijn had aangenomen van deel 
te willen nemen aan zijne ont-
werpen. BERTON werd naar 
Saumur gevoerd, щ van daar 
дааг Poitiers, alwaar hij met 
yijf zijner medebeschuldigden, 
waarvan twee bij verstek, door 
bet hof van assises ten dood 
werd veroordeeld; twee-en-dertig 
werden er .tot gevangenisstraf 
veroordeeld, BERTON voorzag 
zieh in cassatia, doch het von-
nis werd bevestigd, en den б 
October 1822, door de guillotine 
ten uitvoer gebragt. Behalve 
de brochures, waardoor hij in 
ongenade verviel, heeft hij nog-

medegewerki aan de Minem 
Française, aan de Annales de« 
faüs et sciences militaires, en 
aan het werk getiteld : Victoires 
et conquêtes des Français. 

BERTON (HENDRIK MONTAN), 
een toonkunstenaar te Parißs, 
den 17 September 1767 gebo
ren , openbaarde reeds als kind 
den gelukkigsten aanleg, en 
werd in den ouderdom van 
dertien jaren als vioolspeler in 
de opera toegelaten. By de 
oprigting van het conservato-
rium, werd hij tot hoogleeraar 
der harmonie bij hetzelve be-
noemd ; in 1808 werd hij bij 
de muzijk-akademie zang-direc-
teur. In 1815, lid van het 
instituut geworden, werd Inj er 
wegens zijne staatkundige ge-
voelens kort daarna weder uit 
verwijderd, en van zijne ver-
schillende betrekkingen door 
eenen raaatregel beroofd, waar
van de omslandigheden de ge-
strengheid wel verklaren, maar 
niet regtvaardigen. In 1817 
verving hij echter MEHUL (zie 
dat Art. -Wbk.*) in het conser-
vatorium én MONSIGNÏ bij het 
instituut. In 1815 had hij in 
het licht gegeven eene Verhan-
deling over de harmonie, ge-
volgd door een Woordenboeh 
over de aecoorden , 4 dl." V i° 
4.to In 1818, verscheen er 
van hem het Spei der harmo
nische prœkdiums, in fol., twée 

werken, die zijnen room nog 
vermeerderden,' welke sedert 
1798 door zijne kluçht-opera 
Ponce, de Leon reeds genoegzaam 
gevestigd was. BERTON is te 
•Partys, den 23 April 184* 
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qyerledeq. Wejnig componisten 
hebben meer roem behaald ец 
verdiend. Zijn stijl is in het 
algemeenzuiver, en zijne har
monie naâuwkeurig en verhê  
ven, Behalve de muzijk yan 
ee.n aantal opera's, waarvan het 
puttelops w alhjèr de Ujst te 
ieyeren » h§eft mpn hem een 
aantal aangenaroe compos.itiën 
te danken, die doc-r de tqom 
kundigen steeds pp prijs gesteld 
ец gezoeht zouden worden, in
dien de muzijk niet meer nog 
dan alle andere kunsten, eene 
mode-zaak was, Het is BERTON 
die in de Encyclopédie moderne 
van ÇOUR/TIN, en in de Diction
naire de, l'académie Française, 
uitg. van 1835, de artikels 
betrekkelijk de toonkunst heeft 
geleverd, Vorder willen wij nog 
van hem aanvqeren: De la mur 
sique etot (Over de werkfuigeliße 
en WtySgeerige toonkunst) geyplgd 
door eenen Brief aan BOISLDIED , 
Partys, J.826 , in 8.™ 

' BERTRAND (HENDRIK GRATIA-
wus, graaf), een door z'vjne 
.onwrikbare trouw aan NAPOLEON 
bellende generaal, werd in 1773, 
te Chateauroux, uit eene acht
bare famille van den burgerstand 
geboren. Hij bragt zijne Studien 
te Partys tep eipde, tpen de 
omwentelirig pitborst, die zijne 
bestemming veranderde. Op den 
10 Augustus 1792 , vblgde hij 
eep bataillon der nationale garde,, 
dai zieh yrijwillighjk paar de 

. Tuileriën begaf, qm den koning 
tö verdedigen, ВУ be t wapen 
der genie ge,plaa,tst, maakte hij 
dep Bgyptischon veldtogt mede, 

M 

en. vqrdiepde de achting van 
den generaal-en-chef, aah wien: 

hij eene snelle bevorderipg .te 
danken had. Hij op^rscheidde 
-zijnep moed in den slag van 
Austeplits;, en werd door den, 
keizer tot .eea.'? zijner adjudan-
ten benoemd. In den veldtogt 
van Pruissen in 1807, deed hy 
de sterklß Spandau capituleren, 
en droeg hij veel bij tot de 
overwinning van Friedland. In 
1809, liet- hij over den Donau 
de bruggen aapleggeq, welke 
aan het leger den oyertogt over 
die riyier gemakkelijk maakten, 
en volgde betzelve paar Wa
gram. Zijne diensten in de Bus
sische en Saksische veldtogten, 
dedon hem al meer en meer 
het yerfrouwen des keizers Win
nen, en hij verving DUROC (zie 
dat Art. -Wbk.-), in den post 
van groot-maarschalk van het 
paleis, Na de tegenspqeden van 
1 8 l 3 , beschermde hij dep te-
rugtogt des. legers, maakte den 
veldtogt van Frankriß mede, 
en onderscheiddo zieh yoorna-
melijk te Wonimmil, Hij verge-
zelde NAPOLEON paar het eiland 
Elba, kwam in 1815, methem 
terug, en onderleekende, als 
zijn eerste minister; de bevelen 
en prpclamatiön. Na de tweede 
abdicatie van NAPOLEON, volgde 
hij hem naar het eiland St. He-
lena, van waar hij eersl na den 
dood zijns meesters terugkwaro. 
Na zyn vertrek was hij door 
eenen krijgsraad yeroordeehj'ge-
weest, zijp vonnis werd door 
JjQDEWMK XVIII vernietigd, en 
hij dopr dien Vorst,; die b,ep 
tevens aanbood om weder in 

4 
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t activiteit to treden, in al zijne 
rangen hersteld. BERTRAND be-
dankte den vorst, en leefde te 
midden- zijner "familie, vreemd 
aan alle gebeurtenissen. Na de 
Julij-omwenteling, werd hij tot 
kolonel van . een legioen der 
nationale . garde van Parijs,. 
en daarna tot commandant der 
polytecbnieke school benoemd, 
welken post hij slechts korten 
tijd behield. In 1832, door 
het Iwdre-dep.*, als lid van de 
kamer der afgevaardigden ver-
kozen, stemde hij er steeds met 
de oppositie, en hield niet op 
de vrijheid der drukpers inte-
roepen. In 1840 , vergezelde 
hij den prins van JOINVILLK , 
door het gouvernement belast 
om de stoffelijke overblijfselen 

. van NAPOLEON van St. Helena 
aftehalen. Ш de iijkplegtighe-
den van z'rjnen veldheer in het 
invaliden-gesticht, kwam BER-TRAND Chateauroux weder ; be-
wonen, alwaar hij den 31 Janu
ary 1844 overleed. Hij heeft, 
zegt men, Gedenkschriften nä-
gelaten, die nog niet in het 
licht zijn gegeven. Zijn adju-
dant, de generaal PADLIN, heeft 
zijne Levensschets uitgegeven; 
Parijs, ¡1847, in 8 . ™ De stad 
Chateauroux heeft hem, in 1846, 
een standbeeld doen- oprigten. 

* BERZELIUS (JOHANN JAKOB, 
vrijheer VAN), den 20 Augustus 
1779 te Westerlösa, parochie 
Wäswersmda, in Oost- Gothland 
geboren, in welke plaats zijn 
vader SAMUEL BERZELICS hulp-
predikant was,' maakte zijne 
voorbereidende studie'n te Lin-
hoping, en betrok in 1796 de 

hoogeschool vm'Upsala, alwaar 
hij zieh, op de beoefening der 
geneeskunde toelegde, en met 
eene groote voorliefde en bijzott-
dere vlijt de scheikunde äoor-
grondde. De eerste praktische 
toepassing zijner scheikundige 
kennissen maakte hij in 1799, 
als hulp-arts te Medevi, met 
de ontleding der mineraalbron-
nen aldaar,"welke de beroemd-
ste van Zweden zijn. Zijn eerste 
letterkundig werk had zijn 
ontstaan aan deze ontleding te 
danken, en diende hem in het 
volgende jaar tot zijne akade
mische verhandeling: Nova Ana-
lyses aquarium Medeviensium. 
Op eene tweede, in1 het jaar 
1802 te Upsala door hem uit-
gepevene verhandeling: de Elec-
tricitatis galvanicae a cel. Volla 
excitae in corpora organica ef-
fectu, bekWam hij. nog in het-
zelfde jaar den post van adjunkt 
der genees- en artsenijbereid-
kunde in Stohholm, alwaar hij 
zieh ijverig met de scheikunde 
bezig hield, en de praktijk der 
geneeskunde uitoefende. In 1806 
werd hij onderwyzer der schei
kunde aan de militaire akade-

-mie, in 1807 hoogleeräar der 
genees- en artsenijbereidkunde, 
en slichtte de Zweedsche maat-
schappij yan geneeskundigen. 
In 1808 werd hij als lid in de 
koninklijke akademie van we-
tenschappen te Stohholm opge-
nomep, en bekwam in hetzelfde 
jaar in het gezondheidscollegie 
als medelid, zitting en stem. 
Zijne Föreläsningar i djur he-
mien verscheen 1806—1808, in 
2 dl.*, en zijne Afhandlingar 
i fysik, kemie och minerdlogie, 
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1806—1818, onder medewer-
king van HISINGER en later van 
die van verscheiden Zweedsche 
geleerden; in 6 deelen in het 
licht. In het jaar 1815 belastte 
hij zieh ook met het hoogleer-
aarsambt' der scheikunde, aah 
het voor de praktische vorming 
der arisen te Stokholm. nieuw 
opgerigte medico-chirurgisch in-
stituüt, werd in" hetzelfde jaar 
ridder der örde van de Noord-
ster, en in 1818 blijvende se-
crelaris der akademie van we-
tenschappen, in welk jaar hij, 
bij gelegenheid der krooning 
van KAREL XIV, veradeld werd, 
in 1821 werd hij commandeur 
en in 1829 groot-kruis der 
Wasa-oräe en van verscheiden 
orden der - eerste hoven van 
Europa. Op den dag1 van zijn 
huwelijk met de dochter' van 
den staatsraad PAPPIDS, werd 
hij tot vrijheer en in 1838 tot 
rijksraad verheven. Zijne latere, 
meest in de Zweedsche taal ver-
vaardigde geschriften werden het 
eigendom aller volken, daar zij 
in de meeste levende talen wer
den overgebragt j tot dezelve 
behoören voornamelijk zijn Lär-
bokiKemien (Leerboek der schei
kunde) , laatste i' uitgave 1841 
in 10 deelen enz. — Zijne 
Verdiensten met betrekking tot 
de wetenschap zijn onmetelijk, • 
en zijne ontdekkingen al te tal-
rijk, om alhier te kunnen wor
den vermeld, zij behoören als 
de schoonste sieraden tot de 
geschiedenis der scheikunde, 
welker tweede vader BERZEMDS 
was. Hij overleed te Stokholm, 
•den 9 Augustus 1848. 

M 

BESBORODKO of BEZBORODKO (ALEXANDER vorst VAN) , in .1742, 
in Klein-Rusländ geboren, niaak-
te, na zijne Studien äan de 
universiteit van Kiew volbragt 
te hebben, zijne eerste wapen-
feiten in den oorlog legen de 
Türken, onder de bevelen van 
den veldmaarschalk ROMANZOFP , 
Wiens secretaris hij werd. Na 
het sluiten van den vrede, in 
1775 , benoemde de keizerin CATHARINA H hem tot kolonel, 
staats-secretaris', en later • tot 
geheimraad, hofmeester, lid van 
het cöllegie van buitenlandsche 
zaken, en eindelijk tot minis
ter van binnenlandsche zaken. 
Gedurende zijne administratie, 
werden' de schoone kunsteh, de 
wetenschappen en de letteren 
beschermd; na den dood van 
vorst POTEMKIN, ontwierphij, in 
1791, het nieuwe vredes-verdräg 
tusschen Rusland en Turkije, en 
had den roem den vrede te Jassy 
tot stand te brengen, werwaarts 
hij zieh met den titel van groot 
gevolmagtigde had begeven : het 
St. Andries-kruis was bij zijne 
terugkomst zijne belooning. PAUL 
1 , opvolger van CATHARINA II, 
verhief hem bij zijne krooning 
tot den vorstenstand, met den 
titel van hoogheid, tot groot-
kanselier enz. BESBORODKO had 
eene schoone verzameling van 
schilderijen bijeengebragt, Waar-
onder er zieh een aantal van 
den Franschen schilder VERNET 
bevonden., welke hij het meest 
op prijs Steide/ Zijne kundig-
heden waren "'zeer uitgebreid, 
en men haalt als voorbeelden' 
aan zijne staatsbrieven en ma-
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nifesteEu wegens de zuiverheid 
en sierlijkheid waarmede dezelye 
geschreven waren. Zijne vlugheid 
hij den arb.eid was bewonderens-
waardig. Eens voor GATHARINA 
geroepen om haar eene ukase 
voortejezen, met welker ontwer-
pingzij hem belast had, doch 
hetwelk door hem geheel en al 
vargeten was, nam hij, zonder 
zieh lang te bedenkenden wit 
papier uit zijne portefeuille, 
en las met luider stemme de 
hedoelde ukase zoo vlug voor, 
dat de keizerin er zieh zeer 
over te vreden verklaarde, en 
het gewaande stuk oogenblikke-
lijk wilde onderteekenen. Zij 
was echter niet weinig verwon-
derd, toen hij haar zijne list 
bekende, en vergaf hem dezelye 
wegens zijn zeldzaam talent. 
Het was zelfs kort daarna dat 
zij hem tot minister- henoemde. 
Beza vorst overfeed ongehuwd, 
te SL Petersburg, in 1799, 
en liet zijn geheele vermögen 
aan zijnen broeder na. 

BESSEL (FREDERIB WILLEM) , 
.een sterrekundige, te Minden in 
Pruissen, den 22 Julij 1784 
geboren, was een kweekeling 
van den heroemden OLBERS , 
en werd in 1806 als inspec-
teur- der sterrekundige werk-
tnigen bij de universiteit van 
Göttingen geplaatst. in 181G 
tot hoogleeraar der sterrekunde 
te Koningsbergen benoemd, be-
kleedde hij dien leerstoel gedu-

-rende zes-en-dertig jaren met 
.even zpo veel ijver als vrucht, 
zöodat zijn roem zieh door ge« 
heel Europa' verspreidde. in 
1837 verkoos het instituut van 

Frankriß hem tot een zijner 
corresponderende leden, waarvan 
het getal, zoo als men weei, 
zeer beperkt is", eene pmstanr 
digheid, die eene wezenhjke 
waarde aap dezen welenschappe-
Iijken titel geeft. BESSJJL over-
Jeed te Koningsbergett den 17 
Maart 1840, Van zijne Schriften 
verdienein vooral vermelding; 
l ,o Astronomische Beobachtun-
gen auf der Sternwarte in Kö
nigsberg, Koningsbergen, 1815, 
in fol.j —, 2.9 Theorie der Stö
rungen der Kometen, ib.. 1810; 
T-T 3.o Fundamenta Astronomiis; 
ib. 1818; —r 4T<> TaiuW %»• 
omontanai, ib. 1830; — 5.o 
Untersuchungen über das Vor
rücken der Nachtgleichen, Bef
liß , 1821 ; — 6.o Versuche 
über die Kraf't, mit der die Erde 
Körper von verschiedener Be
schaffenheit anzieht/, ib. 1833; 
№ 7.P Bestimmung der Länge 
des einfachen Secuwdenpetiäels 
für Berlin, ib. 1837, enz. 

BESSIERES (JULIEN), pair van 
Frankrtyk, neef van den maar-
schalk vah dien naam (zie BES-. SIÖRES -Wbk.-), in" 1778, te 
Gramat (Fr, LoMep.1)geboren, 
maakte als adjunkt der comnuV 
sie van wetenschappen, in 1798. 
den veldtogt naar Egypteßede. 
Op zijpen terugtogt paar Frank 
riß, werd hij door eenen vrij-
buiter gevangen genomen, die 
hem aan den pacha van Janina, 
den beroemdep Au, ' verkocht; 
en eerst na verloop van drie 
jaren zag hij zjjne familie weder-
In 1804 , directeur der yeree; 
nigde regtp zijnde, werd bij 
in het volgende jaar, met, eene 
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zending van het gouvernement 
naar denzelfden ALI gezonden, 
Wiens gevangene hij was ge-
weest. Hij kwara vervolgens 
te Venetie met den titel van 
algemeen consul van den Adri-
atisohen Zeeboezem, en na den 
vrede van Tilsit, (1807) werd 
hij met het algemeen beheer 
der Ionische eildnden belasti 
Kort daarna naar Spanje heroe-
pen, was hij in 1810, algemeen 
bewindhebber vaniVawarrfli,en, 
in het folgende jaar, intendant» 
generaal van het leger van den 
maarschalk SUCHET. Op het ein* 
de van 1813 , in Frankrijk te-
ruggekeerd, werd hij tot prefekt 
van het Gers-dep.*, en in 1814, 
door den koning tot dat van 
dg Aveyron benoemd. Daar hij 
echter gedurende de honderd 
dagen de prefectuur van het 
Arrüge-def.t had aangenomen , 
zoo werd hij vervangen en bleef 
hij eepigen tijd buiten bediening. 
Als afgevaardigde van het Bor-
dogne-de$.t>, in 1827, werd hij 
een jaar later tot raadsheer bij 
de rekenkamer benoemd. In 
1831 en 1834, door hetzelfde 
departement herkozen, werd hij 
in 1837 met den titel van pair 
vereerd, en overleed te Parijs, 
den 30 Julij 1840, door den 
troost der godsdienst, welker 
oefeningen hij steeds behariigd 
had, versterkt, terwijl hij den 
roem naliet een regtschapen man 
en een bekwaam beheerder te 
zijn geweest. In 1820, heeft 
hij over het leven en de staatr 
künde van Au PAOHA, een los 
stukje in het licht gegeven, 
dat zeer belangwekkend is. De 
graalTASciiER heeft de hofrede 

van BESSIEBES in de kamer der 
pairs uitgesproken; (Moniteur, 
1841 , blz. 284—285). 

BESSONTBEV , vice-admiraal der 
Egyplische vloot, in 1782 , in 
Frankrijk geboren j was in 1815 
scheeps-luitenant bij deFransohe 
marine, in dienst in de haven 
van Rochefort, alwaar hij met 
eene Deensche jufvrouw, eige-
nares van een koopvaardijschip, 

' was in den eoht getreden. Dit 
sohip bevond zieh te\Rochefort, 
op den oogenblik, waarop NAPOLEON , na zijne tweede abdi-
catie, aldaar aankWäm. BESSON 
bood den keizer aan, hemmet 
zijn schip naar de Vereenigde 
Staten van Amerika tevervoeren. 
NAPOLEON nam deze aanbieding 
aan, en alles werd aan boord 
tot het vertrek in • gereedheid 
gebragl, maar op den beslissen-
den oogenblik veranderde hij van 
gevoelen. Op zijne weigering 
ging het schip, onder aanvoe-
ring vanT BESSON, onder zeil, 
en kwam geltikkiglijk in Ame
rika aan> zonder zelfs onder-
zocht te zijn geworden. Van 
de conlroles der Fransohe ma
rine geschrapt, zag deze laatste 
zieh verpligt, om zijn bestaan 
en dat zijner familie te verzeke-
ren, voor den handel te varen. 
Zijne eerste pogingen te dien 
einde waren niet zeergelukkig; 
hij liet zieh echter niet afschrik-
ken, maar wendde zijne blikken 
naar eene andere zijde. Terwijl 
hij zieh in 1820 in Alexanärie 
bevond, bood hij zijne dienslen 
aan MEHEMED-ALI aan,onder-
koning van Egypte, die zieh 
met de oprigting eener militaire 
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marine bezig Meld; zijn aanbod 
werd aangenomen. Eerst werd 
hij belast met het opzigt over 
den scheepsbouw, welken de 
pacba in Frankrijk liet bewerk-
slellingen; kort daarop bekwam 
hij het bevel over een fregat 
van 64 slukken. Met de zeld-
zame begaafdheid bedeeld van 
de menschen te kennen, had j MEHEMED-ALI de bekwaamheid 
van BESSON weldra opgemerkt; 
en om hem, op eene meer 
nuttige wijze aan zijne herstel-. 
lende bedoelingen, met het. door 
hem bestuurde land te verbin
den, was hij er op bedacht hem 
eenen aanzienlijken post te ge-
ven, waarin het hem mogelijk 
was, zijne talenten te ontwik-
kelen. BESSON werd in weinige 
jaren onder-admiraal en majoor-
generaal, dat is minister van 
het dep.t der marine. Het was 
alstöen dat hij den naam van BESSON-BEY aannam, dien hij 
door geheel Europa beroemd 
heeft gemaakt. Onder zijn be-
heer verkreeg de Egyptische 
zeemagt in körten tijd een ge
heel nieuw aanzien, hij deed 
dezelve uit het niet herrijzen, 
organiseerde dezelve, en bragt 
haar op den voet, waarop zij 
zieh tegenwoordig bevindt. BES-SON-BEV overleed in October, 
1837, te Alexandrie, aan boord 
van zijn admiraalschip. 

BETTIO (de abbe"), een geleerde 
boekenkenner, te Venetie in 
1787 geboren, was de kweeke-
ling,.de vriend en opvolgervan MOBELLI (zie dat Art.) als bi- j 
bliothecaris van den H.MARCOS. ; 
Hij heeft hem in de kerk St. \ 

Michael in Murano, eenen een-
voudigen steen toegewijd, die 
aan de werken, de diensten, 
den roem, de waardigheden van t 
dezen grooten boekenkenner her-
"inneren, en aan die soortvan 
voorkomenheid, pligt en eerste ' 
hoedanigheid van mahnen, die 1 

aan het hoofd van letterkun
dige verzamelingen geplaatst zijn (VALÉRY, Voyage en Italie, liv. 
VI, ch. 23). Terwijl hij het ; 
voetspoor van zijnen doorluch; | 
tigen meester volgde, heeft hij 
den beschrijvenden catalogus der 
verzameling van handschriften, 
en van de uitgaven prineeps der 
Grieksche en Latijnsche schrij-
vers ontworpen, welke deze 
bibliotheek van den H. MARCOS 
bezit, eene bibliotheek zoo rijk 
in kostbare werken en hand
schriften , en die zoo nuttiglijk 
door alle geleerden van Europa 
wordt geraadpleegd. De abbe BETTIO, die hunne achting door 
zijne geleerdheid en dienstvaar-
digheid.had verworven, overleed 
te Venetie, den 10 Febr. 1846. 

BEUGNOT (JACOBUS CLAUDIUS), 
in 1761 , te Bar-sur-Aube ge
boren, was vóór de omwente-
ling, luitenant-generaal, bij het 
landsgeregt dier stad. In 1790 
benoemden zijne medeburgers, 
hem tot procureur-generaal-syn-
dicus, van het Aube-teyt I n 

1791, naar de wetgevende ver-
gadering gezonden, nam hij er 
zitting onder de constitutioneele 
partij, en toonde zieh den Ja-
kobijnen zeer vijandig, maar 
der geestelijkheid ook niet zeer 
gunstig. Hij bestreed het voor-
stel door CONDORCET gedaan, 
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om de benoeming der agenten 
van de schatkist aan het völk 
over te Iaten, en klaagde CARRA 
en MARAT aan, als hebbende 
den moord van den generaal 
THEOBALD DILLON uitgelokt. Hij 
verklaagde evenzeer de munici-
paliteit van Parijs en het minis-
terie van justicie-, betrekkelijk 
dé oitgave van den Ami du 
peuple. De gematigdheid van 
BEUGNOT haalde hem den haat 
der revolutionnairen op den hals. 
Na den 10 Augustus, hieldhij 
op in de vergadering te ver̂  
schijnen. In 1793, in hechte-
nis genomen, bleef hij tot na 
den 9 thermidor in :de gevan-
genis. Toen hij zijne vrijheid 
had terugbekomen, bleef hij ge-
durende het geheele directoriale 
bestuur in de afzondering. De 
18 brumaire onttrok hem aan 
de vergetelheid : LUCIEN BONA
PARTE, nieuw minister van bin-
nenlandsche zaken, verbond hem 
als geheimraad aan zieh. Met 
de départementale organisalie en 
dé benoeming der prefekten be-
last , verkreeg BEUGNOT voor zieh 
zelven de prefecture van Roua-
nen, welke hij lot in 1806 be-
kleedde. In dat jaar werd hij 
tot staatsraad beroepen. In het 
volgende jaar vertrouwde men 
hem de zorg toe, om het nieuwe 
koningrijk van Westfalen te or-

. ganiseren, en hij werd minister 
.van financiën van koning.HiE-
•RONïMus. In 1808 werd BEUGNOT 
aan het hoofd van het groot-
hertogdom Berg geplaatst, en 
ontving den titel van graaf, 
met het kruis van het legioen 
van eer. Door de gebeurtenis-
sen van' 1813 , in Franhrijh 

teruggeroepen, werd hij tot pre-
fekt van het Noorder-depX be- • 
noemd. Toen in 1814 de senaat 
de vervallenverklaring van BONA
PARTE had uitgesproken, ontving 
BEUGNOT van het provisioneel be
stuur de portefeuille van bin-
nenlandsche zaken, en in de 
maand Mei .deszelfden jaars, 
werd hij door LODEWIJK XYIII 
tot algemeen directeur van po-
licie benoemd. Het. was in deze 
hoedanigheid, dat hij den 7 Junij, 
twee ordonnantien uitvaardigde, 
die door alle weldenkenden wer
den toegejuicht;- de eene betraf 
de viering der zon- en feestda-
gen, en de andere de pröcessiön 
van H. Sacramentsdag. In het 
begin van 1815, verwisselde 
BEUGNOT, de directie vanpolicie 
legen het ministerie van marine. 
Maar de terugkomst van NAPO
LEON vergunde hem niet dien . 
pöst lang te behouden. Gedu-
rende de honderd dagen völgde 
hij de koninklijke familie naar 
Gend. Na de tweederestauratie, 
benoemde LODEWIJK XVIII hem 
tot directeur-generaal der poste-
rijen, daarna tot minister van 
Staat en lid van den geheim
raad. Door het MarMe-dep.4, in 
1815 tot afgevaardigde. bij de 
kamer benoemd, stemde.hij er 
met de minderheid. BEUGNOT, 
werd na den 5 September her-
kozen, en schaarde. zieh bij 
voortdiiring aan de linkerzijde. 
In de volgende zittingen bestreed 
hij beurtelings de liberalen en 
de koningsgezinden. In 1819, 
verdedigde hij met wärmte het 
beginsel der drukpers-vrijheid, 
en hij had het grootste deelaan 
de verwerping van het voorstel 
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van BAKTÖBLEMY. Na 1820 ech* 
ter gevoelde BEÜGNÖT de nopdza* 
kelijkheid otti het gouvernement 
met beteugelendè wetten tegen 
de misbruiken der drukpers te 
wapènen-, en stemde in dien 
znu Het gerucht liep omtrent 
dezen tijd, dat hij tot pair van 
Frankrijk zou worden benoemd, 
eh hetgene wat zulks scheen te 
bevestigen, was het ontslag dat 
hij als afgevaardigde nanu Maar 
de ordonnantiò zijner benoeming 
verscheen niet, BEUGNOT leefde 
sedert dien tijd in de afzönde-
ring, en overleed den 24 Junij 
1835, te Bagneux, bij Parijs, 
na bewijzen van het levendigste 
geloof te hebben gegéven. Al 
de partijen hebben aan zijne 
gematigdheid, zijne regtschapen-
heid en bekwaamheid regt doeö 
wedervaren. 

•BÉXON (SGIPÌO HIERONYMUS), 
broeder vati GABRIEL LEOPOLD 
EARELAMÉ BEXODÌ (zie dat Arti 
•WòL-)i werd te Remiremont, 
in 1753 geboren» en betrad de 
pleitzaah In 1787> werd hij 
geheimraad der prinses LOUISE 
ADELAIDE DÉ BOURBON, abdis van 
het koninklijk kapittel vanitemi' 
remont. Ihhetbegitìderomwén-
teling, was hij achtereenvolgend 
procuretìr der gemeente , niili-
tair aanklager i openb'aar aahkla-
ger, voorzitter der ' commissie 
van weldadigheid te Caen, en 
eindelijk kiezer vmPaHjs. Van 
1796 tot 1799, *at hij voòr ih 
dtì brimirieele règtbank der Seme, 
èn in 1800, werd hij vice-pre-
sident der regtbank van eersten 
aaölegi Zijrt geest van ohafhan' 
kelijkheid en zijne zucht voor 

de vrijheid, die hem met het 
kéizerlijk bestuur in opposte 
had gebragt , deden hem, (en 
gevolge van een keizerlijk be-
sluit, dat de zuivering der regt-
bahken beval, in Maart 1808 
zijn ontslàg bekomenj hij her-
vatte alstoen zijn beroep van 
advokaat weder, en hield zieh 
tegelijkertijd bezig met de za-
menstelling van regtsgeleerde 
werken, waarin eene grondige 
kennis van de théorie der weiten 
doorstraalt, en waarih vele orde 
en méthode heerscht. Hij is te 
Chaillot bij Pârijs, den 17 No
vember 1825overIeden, en heeft 
nagelaten: l.o Journal etc, (Dag> 
beekvan burgerlijke, crimineele, 
commercieele en militaire jiisti-
eie), Partys, 1796, in 8 J ° J 

2.o Memorie, het Fransche 
gouvernement aangeboden, over 
den vorm .vati regtspleging door 
geworenen, en over het nut 
eener regtbank van vdderüj^ 
cofreetie-, 1799, in 8.™; •—3.» 
Parallèle etc<. {Vergeltyking vm 
het Ityfstraffeltyke wetboek va» 
Engeland met dé Ityfstrajfcliß 
Fransche wetten, en beschonvìin-
gen der middelen cm dèzelve nid-
tiger te -malten); 1800, m8.T«; 

4.0 Développement etc. [Ont-
wikkeling van de théorie der 
crimineele wetten door de verge
ltyking vaU verscheiden mde en 
nieuwere wetgevingen), Parijs, 
1802 , 2 dl." in 8.T0 Dit werk, 
door dèh sch'rijver het wetge-
vende ligehäam aangeboden, ver-
wierf hem de vlèìjendste goed-
keuringen, en de goudén médaille 
der akademie van Berltyn ; f 
5.0 Application etc. (Toepassing 
van de théorie der Ityfstraffelijke 
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. mt^üäng en&); 1807 ih lol. 
De groöt-regter van Jtaföschreef 
hem bij gelegehheid van dit Werk 
Bönen zeer vleijönden brief, zoö 
als zülks Beijereh ook deed, Ohl 
de rhededeelihg zyher döttkbeel-
den en öntwerpen interoepeh} 

tot dö zamenstelling Vart een 
lijfstraffelijk Wetboek; 6.0 
Du pouvöir etc. {Over de feg* 
terliße magt in Frankriß, eh 
over hare önherroepelißheld) ,• 
1814, 1h 8;™; — 7,ö De la 
liierte" etö. (Ü*ef de vrißeid der 
dvukpers en over de middelen 
om er de misbtuiMn van veör 
te konleü of tegen te getan) •, 
1814 enz> 

BEZEOUÖDKO. -« Zie BESBÖ* ROBKÖ. ' 
BIAGIOLI (NrcptiAaB JOSEPHAT) * 

een taal- eh- letterkundigs, in 
1768, te Vezzano, een stadje 
in den Genuescheh Staat -, ge
boren, volbragt zijne Studien te 
Dome, en Werd in deö ouder--
doih Van 17 jaren tot den leer' 
stoel der Grieksche en Lätijnsche 
letterkunde, aande universiteit 
van ürbino benoerhd; Ten gevol-
ge der gebeurtenissen, die voor« 
eenert tijd den regeringsvorm 
van Italie Veranderdeh, te Da-
Hjs gekomen5 zag hij, nagedu-
rende eehigen tijd eenen leerstöel 
voor de Italiaansche taal in het 
Prytanem te hebbe'n bekleed, 
zieh iü de noödzäkelijkbeid om 
ftiddeleh värt bestaäh te zöeken: 
De leergang, welken hij öpende s 

Vöhd zeat veei bijval,- eh ver
schilfende werkeh, welke hij 
in het licht gäf, vermeerderdeti 
nog zijnen roem. Op de terug-
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körnst eener reis > welke hij Haar" 
Engeland had gedaan > werd hij 
door eene börstzinkmg aange-> 
tast, waaraan hij den 13 Decbi 
1830 overlöed. Behalve verschei
den Uitgaven, met voorredert 
en' aanteekeningen, zoo als de 
vertäling van TÄCITUS door DA-VANZATI ; de Brieven van den 
kärdinaal BENT?IVOG1HO ) II teso--
retto della lingua Tamm: de 
Gedichten van DANTE , met een 
nieuW commentarium, waaraan 
hij gedurende 17jar'enarbeiddej 
de. Birne van PETBABCHA$ d& 
Gedichten van MiOHAeii A.NGEEO BUÖNABOTTIJ heeft men hemte 
dankens l.o Elementaire en Se-t 
redeneerde Italiaansche spraak-
hunst. Dit weck heeft öen aähtal 
uitgaven gfehad; — 2io Gram-
matica ragionata della lingua 
Frahcese, in 8> j S.o<Trat* 
tato della poesid Italiana; « 
4.0 Voorhereidihg tot de beoefe* 
ttitog der Latißsche taal, gevolgü 
door eene niewwe redender- eil 
taaikundige ontleding<. DezO leer* 
wijze is geene andere dan die 
van DÜMABSAIS 5 — 6.0 De Fran* 
sehe vertäling der fabelen van PHEDRUS ( kortelings ontdekt 5 
— 6.0 Aanteekeningen op dö 
Napöleide van PGTRONIJ eenLa-
tijüsch dichtsluk-, öp den dood 
van den beroemden Engeischen 
toörieelspelei1 KEMBLE. Hij heeft 
in handschrift nagelat'en >. Ge>-
schied- en letterkundige «»«»• 
teekeningen öp den Decameroü 
van BOCCACIO j een volgens een 

«hieuw. plah ohtworpen ItaUy 
aanseh Woordenboek, en een 
Leven van DANTE-, De blind© 
geestdrift Van BIAGIOLI voor 
laatstgenoerhden dichter en voor 
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PETRARCHA , heeft hem dikwerf 
onregtvaardig gemaakt, zoowel 
ten opzigte van Italiaansche als 
•van vreemde leiterkundigen, 
welke zijne bewondering niet 
deelden. 

BIEBERSTEIN (L. B. F . MAR-SCHALL, vrijheer VON), een ge-
leerde kruidkundige, in 1768; 
in Wurtemberg geboren, om-
helsde den militairen stand, en 
begaf zieh, nog jong zijnde in 
dienst van Rusland; alwaar hij 
den titel van staatraad ontving, 
en tot groot-kruis der St. Wla-
dimirs-orde verheven werd. Daar. 
hij een hartstogtelijk beminnaar 
der kruidkunde was, zoo ge-
bruikte hij zijnen geheelen in-
vloed, om de beoefening dier 
wetens'chap te bevorderen, en 
doorkruiste zelfs de aan den Cau
casus 'grenzende gewesten, om 
er een kruidboek van zamente-
stellen, hetwelk hij zieh haastte 
der akademie van Petersburg 
aantebieden. Deze ijverige kruid
kundige , die door de vermoei-
jenissen zijn leven' verkortte, 
overleed in, 1828, en liet twee 
zeer gezochte werken na: l.o 
Flora Taurieo Caucasica, ex-, 
hibens stirpes phmnogamas in 
Chersoneso-Taurico et regionibus 
caucasisis sponte crescentes, Char-
cow, 1808—1819,3 dl.» in 8.vo; 
het eerste deel is,te Tubingen, 
in 1816, herdrukt; — 2.o Can-
turia plantarum Russia meredi-
onalis, Petersburg, 1812, in fol. 
Dit eerste deel bevat slechts 60.* 
platen; hettweede, datditheer-
Jijke werk moet completeren, is 
nog niet in het licht versehenen. 

BIELINSKI (PETRUS) , senateur 
van Polen, in 17S4 geboren. 
Tijdens de verdeeling van dal 
koningrijk, was hij een der 
vöornaamsle dignitarissen van 
den Staat. Hij had verscheiden 
malen zijne medeburgers op de 
nationale landdagen verlegen-
woordigd, en was lid geweest 
der commissie van financien, 
aan welke het opzigt over de 
ontvangst der belasüngen was 
opgedragen. De verheffing van BIELINSKI dagteekenl echter meer 
bijzonder van het jaar 1806. 
Eerst president van het insur-
rectioneele bestuur van Kaiisch, 
werd hij in 1807 beroepen, om 
in de opperste regerings-com-
missie zitting te nemen, was 
hij een der onderteekenaars der 
constitutie voor het groot-her-
togdom Warschau, in denloop 
van dat jaar door NAPOLEON ver-
leend, en kort daarna met twee 
zijner. ambtgenooten bestemd, 
om aan den keizer der Fran
schen, te Partys, de hulde der 
nationale erkentelijkheid te gaan 
aanbieden. By zijne terugkomst 
werd hij tot de waardigheid yan 
senateur-palatijn, en tot lid der 
boogere kamer, volgens de or-
ganisatie der nieuwe C h a r t e , 
door FREDERIK AUGUSTUS verhe
ven. In 1827, geroepen, om 
tijdelijk den senaat voortezitten, 
bij gelegenheid van het proces 
der Poolsche Vaderlandsche as-
sociatie aangedaan, ten gevolge 
der Bussische zamenzwering van 
1825 ontdekt. Na het beraad 
van een jaar, bewoog hij het 
hooge nationale hof, om een-
pariglijk, min e'e'ne stem, de 
beschuldigden vrij te spreken-
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Deze uitspraak, waarvan de be-
kendrbaking in het begin bij 
eene ministerieele ordonnance 
werd belet, werd later door het 
gouvernement bekrächtigd. BIE-
LINSKI overleed te Warschau in 
Maärt 1829. 

* BIELSKI (MARTINÜS), een 
Poolsche geschiedschrijver der 
16.e eeuw, in 1495 te Biala 
geboren, streed in den röemrij-
ken slag van Obertyn (1531), 
in welken de hetraan TARNOWSKI 
den Vorst van Wallachtye over-
won , en overleed in 1575. Hij 
vervaardigde twee merkwaardige 
hekeldichten, getiteld: Senma-
jowy, Krakau, 1590, en Seym 
niewieski, Krakau, 1595. Ook 
schreef hij een werk over de 
krijgskunst, onder den titel van 
Sprawarycerska, Krakau, 1569. 
BIELSKI maakte zieh echter het 
meest bekend door zijne kronij-
ken, die tevens het eerste ge
schiedkundige geschrift in de 
Poolsche taal waren. Zijne Kro-
nika Swiata, Krakau, 1550 en 
1564, is eene compilatie uit 
verscheiden oudere geschied-
schrijvers; zij begint met de 
schepping en loopt tot op den 
tijd van BIELSKI , oök is zij in 
het Latijn vertaald onder den 
titel van Chronicon rerum Po-
lonicarum ab origine genlis ad 
annum, 1587* cum icönibus re-
(/wm.—Zijn zoon JOACHIM diende 
in het Poolsche leger, onder 
STEPHANUS BATORI. Hij was ko-
ninklijke secretaris in de eerste 
regeringsjaren van SIOISMONDUS 
Hl. BIELSKI gaf de hekeldichten 
zijns vaders, bepevens deszelfs 

I. DEEL. 

in handschrifl nagelatene Kro* 
nika Polska,. Krakau, 1597, 
doch geheel door bera omge-
werkt, in het licht. Vermits de 
voorstelling van kerkelijke aan-
gelegenheden daarin veelal eenen 
ketterachtigen Stempel draagt, 
zoo vond de bisschop van Kra
kau het geraden, dèze kronijken 
te verbieden' (1617), waarom 
men dezelve thans zelden aan-
treft. 

BIGEX (FRANCISCUS MARIA), 
den 24 September 1751 , te 
Bahne des Thuy, in Savoofye, 
geboren, maàkte zijne Studien 
in de collégien van Evian en 
Thonon, bezocht vervolgens het 
seminarie van Annecy, daarna 
dat van St. Sulpice te Partys. In 
1782, werd hij tot doclor van 
het huis van Navarre bevorderd, 
en verscheiden Fransche bis-
schoppen trachtten.hemaan zieh 
te verbinden ; maar daar Mgr. 
DE BIOED, bisschop van Genève, 
zijn diöcees van een' zoo be-
kwaam' perspon niet wilde ,be-
rooven, zoo verhief hij hem tot 
lid van zijn kapittel, en bij den 
dood van dien prelaat werd hij 
tot een der vikarissen benoemd. 
Toen de Franschen in 1792, in 
Savootye doordrongen, nam, hij 
de Avijk naar Lausanne, en be-
wees gewigtige diensten, niet 
alleen aan zijn eigen dioeees, 
maar ook aan dat van Ghambéry, 
en aan de catholijken dernabu-
rige landen; eindelijk benoemde 
hem de koning in 1818 tot het 
herstelde bisdom van Pinèrolo, 

'alwaar, ha de gebeurtenissen, 
die dezen zetel, zoo als zoo 
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BIORD, bissohop van Genm), 
Annecy, 1785, in 8 . ™ ; --&o 
Instructions etc. (Onderrigtingen 
ten dienste der geloovigen van 
het diocees van Geneve), Lau
sanne , 1793 , in 8,TO ; — 4.o 
De la sanclification etc. (Over 
de heiliying der Zon- en Feest-
dagen), 1799, in 8.vo 

BIGNON (LoDEWUK PETRUS EDUARD , vrijheer), deri 3 Janu-
arij 1771 , te Guerbaville bij 
Meilleraye (Neder-Seine\ gebo
ren. Als vrijwilliger in een 
der talrijke bataillons getreden, 
welke zieh in 1793 onge-
dwongen vormden, om aan de 
vreemde legers het hoofd te biö
den. , duurde het niet lang of 
hij geraakle bij. een' brigade-
generaal bekend, die hem tot 

. secretäris verkoos. Nadat M 
gevaar geweken was, werd hjj 
bij de diplomatie aaugesteld r 
eerst als legatie - secretäris i» 
Zwitserland,. daarna in Piemoiit 
en in Pruissen. In 1802 was 
hij zaakgelastigde te Berlijn, 
en bij verschillende gelegenhe« 
den onlving hij van den ko-
ning van Pruissen bewijzen van 
welwillendheid. Later gevol'. 
magtigd minister aan het • hör 
van Kassel,- kon het hem niet 
gelukken, den keurvorst van 
de coalitie terug te houden. № 
de overwinning van Jena, werd 
hij met het beheer. der gewes-
ten belast, welke dezelve m 
handen der Franschen stelden. 
VerVolgens' naar Oostenrijkw 
Polen gezonden, verliet hij Kra
kau eml, toen hij door de 
rampen van 1812 , daartoe ge-
dwongen werd. In 1813* was 

vele anderen vernietigd hadden, 
alles te doen bleef. Hij ontwik-
kelde er zijnen geheelen ijver, 
en rigtle aan zijne kudde eenen 
herderlijken brief, vol bondige 
onderrigtingen . voor de Catho-
lijken, en eene dringende uit-
noodiging aan-de Waadlanders 
bevattende, om tot den schoot 
der "Kerk terug te keeren. De
zelve, is in Frankriß gedrukt. 
Nadat de heer DESSOLES , op 
zijn verzoek zijn ontslag had 
bekomen , ging BIGEX - tot het 
aartsbisdom Cliambery over, en 
hij overleed den 19 Februarij 
1827. Men heeft hem versehet-., 
den werken te danken in eenen 
eenvoudigen en voor het volk 
bevattelijken stijl geschreven, 
en die zeer nuttig waren in 
eenen lijd, waarin de gods-
dienst verbannen, en de pries-
ters vlugtend en omzwerveud 
vyaren. Men prijst vooral zijne 
Etrennes catholiques, welke hij 
gedurende 12 jaren in het licht 
gaf, die tot troost en onderrigt 
der geloovigen verstrekten , en 
die in 1810 verboden werden, 
daar BONAPARTE geene uitgave 
vah eenig geschrift wilde gedoo-
gen, dat het toenmaals gevangen 
Hoofd der Kerk gunstig was. Zijn 
boek geliteld l.o Lemissionnaire 
etc. (De catholißesendeling of 
gemeemame onderrigtingen over 
de godsdiensl), 1796, in 8 . T 0 , 
3.« uitgave, 1800, in het Ita-
liaansch vertaald, Venetie, 1801, 
vond ook veel bijval, en de 
heer DE BOULOGNE zwaait aan 
hetzelve in zijne Annales catho
liques veel lof toe. Nog heeft 
men van hem; —2 ,o Oraison 
etc. (Lißrede van den heer DE 
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hij ler onderhandeling over den 
vrede te Dresden, toen die stad 
belegerd werd. Bij de terug-. 
komst van NAPOLEON, in 1815, 
werd hij door het dep.4 der 
Neder-Seine, tot lid van de 
kamer der- volksvertegenwoor-
digers benoemd; hij behoorde 
tot de commissie, door het 
provisioneel .bestuur naar de 
Engelsche en Pruissische veld-
heeren gezonden, om.eene wa-

, penschorsing le sluilen, en on-
derteekende, als minister ad 
interim van buitenlandsche za-
ken, de eapitulatie van St. Cloud. 
In 1817 , door het dep.* der 
Eure, in 1820, door dat van 
den Boven-Rijn, en in 1827, 
door dat der Neder-Seine tot de • 
kamer der afgevaardigden. vOr-
kozen, had hij gedurende twin-
tig jaren zitting in dezelve, en 
ofschoon hij tot de party der 
oppositie behoorde, van welke 
hij een der aanvoerders was, 
wist hij zieh hestendiglijk zoo 
gematigd te gedragen, dat hij 
daardoor zelfs de achting zijner 
tegenstanders won. NAPOLEON 
legateerde hem honderd-dnizend 
franken, met de bijvoeging in 
zijn , testament, dat hij hem 
aanspoorde, om de geschiede-
nis der Fransche diplomatie 
van 1799 tot 1815 te schrij-
yen. De twinlig laatste levens-
jaren van BIGNON werden aan 
deze eervolle taak toegewijd, 
die hij echter niet ten einde., 
maar slechts tot den vrede 
van' Tilsit heeft kunnen bren-
gen, doch waardopr hij eene 
aanzienlijke plaats ender de be-
roemde nieuwere geschiedschrij-

N 

vers heeft ingenomen. In 1837, 
tot het pairschap verheven, over-
leed hij te Parijs, den 6 Ja-
nuarij 1841. Hij was lid der 
akademie van zedekundige we-
tenschappen sedert derzelver re-
organisalie in 1832. Men heeft 
van BIGNON: l .o Histoire de 
France (Geschiedenis van Frank-
riß), Parijs, 1827—1846, 12 
dl.a in 8.V O; — 2.o Le systeme 
etc. (Het aannemend stehet van 
het Directorium betrekkelijk de 
Cisalpische republiek), Parijs, 
1799; — 3.o Expose etc. (Ver-
gelijkende voorstelling van den 
toestand van Frankrijk, en van 
dien der voornaamste mögend-
heden van Europa), ib. 1814; 
— 4.o Les proscriptions (De vo-
gelvrij-verklaringen), ib. 1820; 
— -5.o Les cabinets etc. (De 
kabinetten en hei volle), ib. 1823; 
— 6.o Le congres etc. (Het con-
gres van Troppau), ib. 1821, enz. 

BIGOX DE MOROGDES (PETBUS MABIA SEBASTIAAN, baron), een 
beroemde akkerbouw- en land-
huishoudkundige, in 1776 te 
Orleans geboren, wilde zieh in 
zijne jeügd aan de zeedienst 
toewijden, doch werd door de 
omwenteling in dat ontwerp ge-
stoord. In 1794 tot de school der 
bergwerken toegelaten, duurde 
het niet lang of hij vestigde "de 
aandacht zijner chefs, en regt-' 
vaardigde hunne höop door de 
belangrijke stukken, waarmede 
hij de meeste wetenschappelijke 
verzamelingen opluisterde. L"a-
ter in Sologne grond-eigenaär 
geworden zijnde, Jegde hij zieh 
uitsluitend toe op de bebouwing 

2 
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van zijn domein, en ten ge-
volge der goede wijze van aan-
kweeking, welke hij er invoerde, 
vermeerderde" bij de inkomsten 
deszelven aanmerkelijk. Zijn 
voorbeeld was voor het gewest 
niet verloren en zijne Essai etc. 
(Proeve over de middelen om 
den akkerbouw in Frankrijk te 
verbeteren), Parijs, 1822,2 dl.n, 
in 8.To, is eene uitstekende 
dienst welke hij aan zijn land 
bewees. Het was eerst na den 
val van het keizerljjk bestuur, 
dat hij zieh op de beoefening 
der zede- en staatkundige wet-
ten toelegde, en in dat gedeelte, 
zoowel als in al degene welke 
hij beoefeud had, ontstak zijn le-
vendige en doordringende geest 
een nieuw licht. Bij de her-; 
Stelling der akademie v̂an zede-
kundige wetenschappen, tot lid 
derzelve aangenomen, werd hij 
in 1835 tot de waardigheid van 
pair van Frankrijk verheven. 
Hij sprak in de kamer der pairs 
verscheiden belangrijke redevoe-
ringen uit, voornamelijk in 
1837, waarin hij den moed 
had de invretende kracht der 
drukpers aanteduiden, die door 
alle goede geesten wel gevoeld 
wordt, doch waartegen men 
nog vruchteloos naar middelen 
Uitziet, om ' de rampen welke 
zij dagelijks sticht voortekomen. 
Hij overleed te Orleans, den 
14 Junij 1840, na de troost-
middelen der godsdienst, op 
eene slichtelijke en zoodanige 
wijze te hebben 'ontvangen, dat 
zij .in staat was, om ieene fa-
milie te troosten, voor welke 
hi} reeds het toonbeeld der 
w'erkzaamste weldadigheid was. 

Van zijne talrijke Schr i f t en wil
len wij noemen : l.o Mémoire 
etc. (Geschied-en natmrkundige 
verhandeling over het nederstor- ' 
ten van steenen, op verschillende 
tijdstippen op de oppervlaltte 
der aarde gevallen), Parijs, \ 
1812, in 8.TOJ — 2.o Recher
ches etc. (Theoretische en prak
tische nasporingen over de beste ] 
en zuinigste wijze, om mjn, 
cider enz. te doen gestèn), ib. j 
1825, in 8.T0; — 3.o Politique I 
etc. (Godsdienstige enwijsgeerige [• 
staatkunde enz.), ib. 1827, 4 i 
dl.n, in 8.™ De schrijver tracht 
te bewijzen, dat in alle landen, 
waarin de verlieh ting is.door-
gedrongen, er geene andere 
goede staatkunde kan bestaan, 
dan die, welke de rede, de j 
regtvaardigheid en de waarheid i 
tot grondslagen heeft. 'Men be- ! 
treurt dat, terwijl hij de nood- j 

- zakelijkheid der godsdienst er* » 
kent, hij er het dogma uit heeft 
willen verwerpen, even' also. 

! het mogelijk was de godsdienst 
zonder leerstellingen te begrij-
pen; — 4.o Recherches etc, 
[Nasporingen der oorzaken van 

. den rijkdom en de armoede der j 
beschaafde volken enz.), een j 
handschrift .in 4.t? van 650 
bladz.; i— 5.o De la misère etc. \ 
(Over den èllendigen toestand I 
der werklieden, en over den te j 
volgen gang om er in te voor- > 

'sien), Parijs, 1832, in 8.TOi j 
— 6.0 Du paupérisme etc. (Over j 
het pauperismus, de bedelarij, j 
en over de middelen omer, door 
de oprigting van verschillende j 
soorten van landbouwende volk- \ 
planlingen, de noodloliige gç- f 
volgen van voor te komen), ib id ! 
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1834, in 8.voj — 7 .0 ,1« poli
tique etc. (De staatkunde op de 
zedeleer gegrond, en in betrek-
hing gebragt met den vooruit-
gang der maatschappij), ibíd 
1834, in 8 .T0 

BIGOT DE PRÉAMENEU (de graaf FELIX JULIANOS JOANNES) , in 
1750 in Bretagne geboren, was 
vóór de Fransche omwenteling 
advokaat bij het parlement van 
Parijs.. Met gematigdheid om-
helsde hij de beginselen dier 
omwenteling, en werd in 1790, 
tot regter van het Âfi arrondis
sement der hoofdstad verkozen. 
In de maand September des 
volgenden jáars, werd hij ter 
wetgevende vergadering afge-
vaardigd, en den 7 Januarij 
1 7 9 2 , sprak hij, in weerwil 
der uitjouwingen van de tribu
nes, eene redevoering uit, om 
der vergadering te bewijzen, 
dat zij niet alleen het volk 
vertegenwoordigde, en dal de 
koning ook regt op deze verte-
gen woordiging had. Den 22 
Maart bewerkte hij dat de wet, 
welke de. in beslagneming van 
de goederen der uitgewekenen 
beval, eene maand uitstel aan 
diegene verleende, welke door 
vrees medegesleept, of doór. 
vooroordeel misleid naar hun 
vaderland zouden willen terug-
keereny en, den 25 April daar-
opvolgende, verzelte hij zieh 
togen -de door THURIOT voor-
gedragen wet betrekkelijk de 
onbeeedigde' priesters. De 10 
Augustus zag, hem van het 
staatkundig tooneel verdwijnen, 
en hij ontsnapte — men weet, 

niet hoe — aan de proscription 
van 1793 en 1794. Hij ver-
scheen eerst weder na den 18 
brumaire, en werd regerings-
commissaris bij de reglbank 
van cassatie. Op het einde van 
April 1 8 0 0 , kwam BIGOT DE PRÉAMENEU in den staatsraàd, 
en in die betrekking bragt hij 
verscheiden verslagen uit over 
het burgerlijk wetboek. In het-
zelfde jaar werd hij tot lid van 
het instituut benoemd, en in 
Mei 1804, als candidaat bij den 
behoedenden senaat verkozen ; 
later ontving hij het groot-kruis 
van Jiet legioen van eer, en 
den titel van graaf; eindelijk 
geraakte hij, na den dood van PORTAUS, in Januarij 1808, tot 
het ministerie van eerediensten, 
waarvan hij tot op den val van BONAPARTE de bedieningéu waar-
nam. Eenige dagen voor de 
bezetting van Parijs door de 
vreemde troepen, had hij de 
wijk paar Bretagne genomen, 
en bij de terugkomst des ko-
nings; bleef hij builen bediening. 
Gedurendei de honderd dagen , 
werd hem zijn post, onder den 
titel vah algemeene directie der 
eerediensten teruggegeven. Ook 
werd hij tot de pairs-kamer 
beroepen. ;Na de, tweede terug
komst des konings werd hij 
bepaaldelijk van alle zaken ver-
wijderd, doch bij de konink-
lijke ordonnantie ; : welke in 
1816 de Fransche akademie 
reorganiseerde, werd hij als 
academicus gehandhaafd. BIGOT DE PRÉAMENEU is den 31 Jflij 
1825 overleden. 

3:,' . 
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* BILDERUMK ( WILLEM) , den. 
7 September 1756 , te Amster
dam geboren, gaf reeds van 
zijne vroegste jeugd af blijken 
van ongemeene vatbaarheid, 
vlugheid, dorst naar kennis en 
een gelukkig geheugen. De 
jonge WILLEM werd niet naar 
de school gezonden, maar door 
zijn vader IZAAK BILDERDHK , die 
in verscheiden taien zeer bedre-
ven was en onder de goede 
dichters van dien tijd kon geleld 
worden, zclf onderwezen in het 
lezen , schrijven, rekenen, het 
Italiaansche boekhouden, en in 
verschillende talen, waaronder 
ook het Latijn en het Grieksch. 
Bijna geen vak van menschelijke 
kennis bleef door hem onbeoe-
fend j en in zijne uren van 
nilspanning, hanteerde hij bij 
afwisseling, de dichtlier, de 
teekenpen en de etsnaald, en 
wat hij ook voortbragt, alles 
droeg den Stempel van genie 
en. oorspronkelijkheid. Wei het 
meest echter werd zijn geest 
door het schoone der dichtkunst 
geboeid, die toenmaals in Ne-
derland in eene soort van ver-
bastering kwijnde, uit welke 
hij bestemd was haar tot eene 
hoogte te verhelfen, die zij zelfs 
in den tijd van haren schitte-. 
rendsten bloei niet had mögen 
bereiken' (zie CATS en VONDEL 
-Wbk.-). Het eerste voortbrengsel 
zijner jeugdige muze waren in 
1771, Beschriften op de tafe-
reelen uit JOZEF'S leven, door 
J . VAN DRECHT geschilderd. Zijn 
Deukalion en Pyrrha verscheen 
in 1775, als blijspel, en in 
1785, als tooneelstuk in het 
licht. Na zieh al meerenmeer 

in het verhevene der dichtkunst 
geoefend, en de steilte van den 
Nederlandschen Parnassus be
klommen te hebben, behaalde 
hij achtereenvolgend van 1776 
tot 1780 , meest alle bekroo- ' 
ningen, op de door de taal-
en dichtlievende genootschappen . 
van Leyden en 's Gravenhage, 
alsmede door de maatschappij 
van Nederlandsche letterkunde 
te Leyden, uitgeschreven prijs-
Stoffen. Ook verscheen in 1779 
zijn Edipus, treurspel naar het 
Grieksch van SOPHOCLES ; terwijl 
hij lien jaren later van dien-
zelfden schrijver, vertaaldjn het 
licht gaf: de dood van Edipusi 
zijne Verlustiging en Bloem-
pjens versehenen omtrent den* ' 
zelfden tijd. Tot in 1780, had BILDERDHK het ouderlijke huis • 
bewoond, en eenigen tijd den | 
post van boekhouder in de ad-
minislratie zijns vaders waarge- 1 
nomen, zonder eenige bepaalde 
keuze omtrent eene toekomstige j 
bestemming gedaan te hebben. 
In het-24.B jaar zijns levens 
nam hij eindelijk het besluit, 
om zieh op de regtsgeleerdheid 
toeteleggen, waartoe hij zieh 
reeds door eigen oefening had 
voorbereid, en na twee jaren 
aan de Leydsche hoogeschool te 
hebben doorgebragt, werd hij 
in 1782 tot doctor in de regten 
bevorderd. Hij zette zieh te 
's Gravenhage neder en bekwam 
weldra eene uitgebreide praktijk, j 
welke hem echter niet belette I 
de dichtkunst te blijven behar- j 
tigen. Reeds in 1783 , verscheen t 

zijne uitgave van de Geusen, I 
een dichtstuk van 0. Z. VAN § HAREN. Gezamenlijk met zijn 
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toenmaligen vriend R . FEITH* 
had hij dit gedieht van eene 
menigte stöotende hardheden ge-
zuiverd, en aän hetzelve eene . 
behagelijker ronding gegeven; 
verder volgden eok Tyrteus krijg-
zangen, de Elius, de Vertogen 
van Salomon, en Odilde in losse 
stukjes.. Bij de burgertwisten 
van dat tijdvak, onder den naam 
van prinsgezinden en patriolten 
bekend, schaarde BILDERDIJK 
zieh aan de zijde van Oranje, 
hetwelk hem onder de anders
denkende party bittere vijanden 
berokkende, en dat eindelijk, 
toen de laatste in 1795 de 
overhand behield, wegens het 
weigeren van eenen van hem, 
als advokaat, gevorderden eed, 
zijne uitzetting ten gevolge had. 
Gedwongen den hem zoo dier-
baren vaderlandschen bodem te 
vertaten, stak hij naar Engeland 
over, doch h'egaf zieh van daar 
weder naar Duitschland, alwaar 
hij zieh meestal te Brunswijk 
ophield. Tien kommervolle jaren 
bragt hij in deze ballingschap 
door, waarin hij door het on-
derwijs van nuttige kunsten en 
wetenschappen zijn onderhoud 
vond, Hij wist echter in dien 
tüsschentijd de Nederlandsche 
lotteren, nog met verscheiden 
dichtstukken en dichtbundels 
te verrijken, waarloe voorname? 
lijk behooren de Vaderlandsche 
Oranjezuoht, het Buitenleven, de 
Poezij, Mengelpoezij en Menge-
tingen. In 1806 in het vaderland 
teruggekeerd, vond hij bij ко-
ningLonEWHK het beste onthaah . 
deze vorst wist zijne talenten en 
kundigheden op prijs te stellen 

N 

en gaf hem daarvan da ondqb-
belzinnigste bewijzen. Geduren-
de diens regering en tot aan- de 
herstelling van Oranje (1806 tot 
1813), gaf hij achtereenvolgend 
in het licht: Nieuwe Mengelin
gen, de Ziehte der geleerden, 
de Mensch (naar POPE), Kalima-
chus, Najaarsbladen, Odilde, Jbn 
Boreid (2.« druk), Treurspelen, 
Verspreide Gedichten, Winter
bioemen enz. benevens verschei
den beknopte dichtstukjes. Ge-
meenschappelijk rhet zijne gade, 
vrouwe CATEARINA WILHELMINA 
BlLDERPIJK, (zie SCHWEICKHARDT 
-WbL-), van welke in zijne 
Poezij , Mengelingen en Treur
spelen , vroeger reeds heerlijke 
stukken waren ingevloehten, 
gaf hij alsnu in het licht: Höh 

• lands verlossing, Vaderlandsche 
üitboezeming, Wit en Bood en 
Nieuwe Dichtschakeering; eh 
van hem alleen versehenen: 
Afdillen, Nieuwe Uitspruitsels, 
Perzius en Zedelijke Gispingen, 
de Ondergang der eerSte Wereld, 
Sprokkelingen en Nasprokke-
ling, Krekelzangen, Rotsgalmen, 
Oprakeling en Nieuwe Opra-
keling, Navonkeling , de Voet 
in het Graf, SPIEGHEL'S Hart
spiegel, de Gyhloop, Vermaking 
en Nieuwe Vermaking, Naklank, 
Avondschemering, Perspectif, 
Proeve uit de' Gedaanteverwis-
selingen, Schemerschijn, enz. 
In het vak van laalkunde leverde 
hij in opvolging van t'yjd: Ver-
handeling over de Geslachten 
der Naamwoorden; Geslachtlijst 
derzelve; Ver handeling Over het 
Letterschrift; Taal- en Dichtkun
dige verscheidenheden; Spraak-

4 . 
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leer; Woordenboek der Spelling; 
over deWoordvorsching; alsrnede 
Aanmerkingen op HBYDECOPERS 
proeve van Taal- en Dichtkunde. 
Behalve in de levende Europe-
sche, was hij oök in de Griek-
sche, Romeinsche en Oostersche 
talen bedreven, en dat hij velen 
derzelve grondig verstond, be-
wijzen zijne Latijnsche, Itali-
aansche, Fransche, Engelsche 
en Hoogduitsehe gedichtem Met 
de gewijde en ongewijde geschie-
denissen had hij zieh reeds vroeg 
gemeenzaam bekend gemaakt. 
Bijzonder echter had hij zieh 
op die des vaderlands toegelegd, 
waarvan ten bewijze yerstrekt, 
zijne niet geheel voltöoide Hoi-
landsche Historie, na zijnen 
dood door zijnen vriend TYDE-
MAN in hei licht gegeveh, Ley-
den, 1832—1839, 12 dl», in 
8 . ™ In bouw-, doorzigt-, teeken-
en graveerkunst, bezat hij vele 
theoretische en praktische be-
kwaamheden., Van de genees-
kunde en wat daartoe behoort 
had hij al mede eene bijzondere 
studie gemaakt; zoo ook van 
de geologie, en van vele andere 
•vakken der natuurkunde en 
natuurhjke historie. Na sedert 
zijne terugkomst in Nederland, 
in 1806 , te Gouda, '$ Graven-
hage, .Leyden, Kalwijk, nog-
maals te Leyden, en eindelijk 
te Haarlem gewoond te hebben, 
overleed hij in laatstgenoemde 
stadden 18 December 1831,, 
en werd aldaar met de grootste 
plegtigheid, den 23 daaropvol-
gende. in de groote kerk ter 
aarde besteld. Als dichter en 
geleerde behoort BILDEBDMK , 
buiten kijf, onder de grootste 

mannen, die Nederland heeft 
voortgebragt. In het poetische 
vak, heeft hij in alle dichtsoor-
ten de grootst mogelijke erva-
renheid aan den dag gelegd. 
Wat hij in het heldendicht ver
mögt , bewijst zijn Ondergang 
der eerste wereld; dat zijne 
zangnimf zieh tot de Pindarische 
hoogte der kunst wist te ver
heilen , duiden genoegzaam zijne 
Ode aan NAPOLEON, zijne SAPPHO 
en ALCEOS en zoo vele andere 
kunstjuweelen aan; en dat het-
zelfde genie, aan hetwelk de 
hooge taal der goden zoo eigen 
was, zieh ook in den min ver-
heven toon der losse en bevalüge 
vertelling en romance wist le 
onderscheiden, getuigen geene 
enkele stukken, maar geheele 
bundels in die genre door hem 
uitgegeven; — met e'e'nwoord, 
groot in alles, had zieh in den 
eenigen BILBERDWK de grootst-
mogelijke verscheidenheid van 
dichttalenten vereenigd. Toege-
rust met een' verbazenden schat 
van kundigheden , dobrzult van 
het rrierg der classische oudheid, 
bedreven en uitgeleerd in tal van 
schoone kunsten, gemoedelijk 
in zijne (orthodox gereformeerde) 
begrippen over godsdienst en 

• staatkunde, was BILDEBDIJK vol-
komen berekend om voor velen 
eene vraagbaak te zijn'; en wie 
hem naderden, werden minzaam, 
hartelijk, met vaderlijke belang-
Stelling ontvangen, en verliefen 
hem niet, zonder verbaasdheid 
over zijne kennis, zonder dank-
baarheid voor de ontvangene 
lessen, zonder hem hoogachting 
toetedragen. Onbekrompen was 
hij ook in het beantwoorden 
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•van hem schriftelijk gedärie 
raadplegingeh. Besluiten wij dit 
voor eene levensschets van den 
grooten man veel te beknopte,' 
en toch voor het bestek van 
dit werk reeds al te uitgebreide 
artikel met emBijschrift op het 
af beeidsei van BILDERDIJK , door 
-A.' W. ENGELEN , voorkomende 
in den Nederlandschen Muzen-
Almanah van 1834, blz. 147. 
» De onwinbre Letterheld, wiens brein 

niet is te meten; 
De reine, zuivre we l , die onüitputbaar 

, • •' vliet; 
De glorie van zijne eeuw, de Fenix der 

Poeten, 
Die VONDEL overtrof, in 'tonnayolg-

. ' • baarlied:.— 
Ziet 's aohtbren grijsaarts'beeld, recht-

schapon Batavioron! 
Maar denkt, höe ook zijn naam met 

eeuwgen luisterprijkt, 
• floe ook de tijdgenoot des dichters kruin 

moogsieren. 
Het nakroost eerst doet recht aan groo

ten BlLDEIUHJK." 

Terwijl zijn warme vereerder, 
de gevoelige S. J. WISELIUS (zie 
dat Art. -Wbk.-), .in een ex> 
tempwe, als onderschrift op het 
af beeidsei van BILDERDIJK, in 
de volgende weinige regelen alles 
zegt, wat in eene uitgewerkte 
lofrede, van den grooten dichter 
zou kunnen gezegd worden., ; 

» Wie is den steilsteh top des Zangbergs 
opgestegen? 

Wie strooide sohat by sohat, in de 
, , . ' eelstepoezij? 
Wie stond, yol heilig vuur, den driesten 

•wansmaaktegen? 
Wie tuohtigde met klem verwatehbas-

, „ . taardij? 
Wie streefde, in eigen kracht, niet min

der dan een VONDEI.. 
Met kloeke schreden voort'op-'t zelv' 

, • gebaande päd? 
Wie hielcl der tansten kreits, als in een 

_ vasten bondel, 
Metkeur van Wetensohap, in 't helder 

brein omvat?" 

» Wie Het in 't nijpendsfc wee, zieh nooit 
den moed ontzinken;. 

Versmadend nijd, geweld en zinneloos 
> . geschreeuw? 

Wiens gloriezon zal tot bij^t laatste na
kroost blinken, 

•Als 't köstlijkst pronksieraad, • de parel 
, dezor eeuw? 

Wie was , door zucht Voor 'tware en 
't schoone steeds gedreven, 

Den grooten HUGO , 't Delfsch Orakel, 
meestgelijk? 

'Laat hier de Waarheid zelv', o NeSrhndl 
;; uitspraak geven, 

Zij Toept met luider stem r deez' was wo 
' BILDERDUK!' 1 

BILDERDIJK (vrouwe C. W.). 
— Zie SCHWEICKHARDT -Wbk.-

* BIRD, een Engeische werfc-
tuigkundige-, in het begin der 
vorige eeuw te Durham geboren, 
was in het begin aldaar linnen-
wever, en leerde bij een uur-
werkmaker, de verdeeling der 
räderen en cirkels in gelijke dee-
len, verbeterde dezelve aanmer-
kelijk, en vond een bestaan in 
het vervaardigen van zonnewij-
zerplaten. In 1745, werd hij 
door den mechanicus SISSON , 
voor wien hij astronomische qua-
dranten verdeelde, aan GRAHAM 
aanbevolen. Doch weldra had BIRD zijne eigene mechanische 
werkplaats, welke bijzonder 
groote sternkundige kwadranten 
(muur-kwadranteh) leverde, zoo 
als bijv. voor Greenwich, Parijs, 
Göttingen, Petersburg. Hij over-
leed in 1780. Zijne "Schriften: 
l.o The method of dividing 
astronomical instruments, Lou
den, 1167, en 2.0 The method 
of constructing mural quadrants, 
ib. 1768, worden zeer gezocht. 

BIRON. Zie BIREN -Wbk-
N 5 
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dingen belastte. Hij vergezelde 
dien vorst naar Duitschland en 

.Engeland, en gaf hem alom 
en in alle omstandigheden be-
wijzen eener volmaakte trouw. 
Hij keerde eerst met LODEWI« 
XVIII in Frankrijk terug, die 
hem tot minister van zijn huis, 
tot staats-secretaris, groot-mees-
ter der garde-robe, en opziener 
van de gebouwen der kroon be-
noemde. Hij volgde den koning 
naar Gend, en bij de terugkomst 
van dien vorst, welken hij ge-
durende zijne ballingschap niet 
verlaten had, werd hij toi gezant 
te Napels benoemd, om te on-
derhandelen omtrent het huwe-
lijk van den hertog van BERRV 
met de prinses CAROLINA; daarna 
te Rome, om met den heiligen 
Stoel de zaken der Kerk van 
Frankriß te regelen. In 1822 
te Partys teruggekeerd, hervatt? 
hij bij den koning zijne bedie-
ningen, die hij onder KAREL X 
voortzette, en bediende zieh van 
zijnen invloed enkel om de kun-
stenaars en geleerden aantemoe-
digen. Bij de omwenteling van 
1830, volgde hij zijnen onge-
lukkigen vorst naar Hohjtvood, 
daarna naar Gr ätz, en fla hem 
tot aan zijnen dood de treffend
ste blijken zijner onveranderlijke 
verkleefdheid te hebben gegeven, 
kwam hij Weenen bewonen, 
alwaar hij den 17 November 
1839 overleed, terwijl hij aan 
den hertog van Bordeaux, een 
gedeelle zijner aanzienlijke for-

. tuin legateerde. Een verlichte 
boekenminnaar en een bescher-, 
mer der kunsten zijnde, had de 
hertog DE BLACAS kostbare ver-
zamelingen van boeken, gedenk-

* BISCHOFF (GEORGE FREDERIK), 
de grondlegger der Duitsche mu-
zijkfeesten, te Ellrich, aan het 
Harz-gebergte, ia het graafschap 
Hohenstein, in 1780 geboren, 
werd eerst, in 1803, cantor te 
Frankenhausen, alwaar hij door 
belangrijke muzijkale uitvoerin-
gen de opmerkzaamheid van NAPOLEON trok, en later (1816) 
muzijk-director te Hildesheim. 
In Hildesheim bragt hij ook, in 
weerwil van verscheiden hatelijke 
tegenkantingen, eene zang-aka-
dernie, eene orkest-vereeniging, 
en bij abonnement winter-con-
certen tot stand. Van zijne com
positum zijn er, wel iswaar, 
nog slechts weinige bekend, doch 
men vond in zijne nalatenschap 
omtrerit 40 N.°s van verschil-
lende onderwerpen. In 1839, 
•werd hij honorair lid derDuitsch-
nalionale vereeniging voor de. 
toonkunst. BISCHOFF had aan 
zijn schoon veelomvaüend denk-
beeld groote opofferingen gedaan. 
Hij overleed te Hildesheim in 
1841, Zijn eerst, nog van.Fran-
schen, invloed bevrijd, muzijk-
feest.was dat van Frankenhau
sen, in 1810. 

BLACAS (PETRUS LODEWUK JOANNES CASIMIR , he'rtog DE), te 
Aulps, in 1770, uit eene der 
oudste familien van Provence ge
boren , was kapitein der ruiterij, 
toen hij zieh bij het leger der 
prinsen voegde, waarbij hij al 
de veldtogten raede maakte. Na 
de afdanking van .dit leger be-
zocht hij koning LODEWUK XVIII, 
te Verona, die hem met zijn 
vertrouwen vereerde, en hem 
met verscheiden gewlglige zen-
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penningeri, gegr.aveerdesteen.en, 
oude vazen enz. bijeerfgebragt. 
De Description etc. (Beschrij-
ving der muzelmansche gedenk-
stukken' van zijn kabinet), is 
door den heer REINAUD, lid van 
het instituut, in het licht ge-
geveh, Parijs, 1828, 2 •dl.* 
in 8.v0 

BLAEÜ. — Zie BLAAUW -Wbk.-

* BLANDRATA (GIORGIO) , in de 
16.° eeuw, te Saluzzo in Italie, 
geboren, leefde te Рдаш& als arts* 
werd afvallig Van de Catholijke. 
godsdienst, begaf zieh in 1656 
naar Geneve, sloot zieh aldaar 
aan CALVINUS aan, doch omhelsde 
weldra de dwaalleer van SOCINÜS. 
Hij begaf zieh daarop naar De
tern, doch moest dat land, juisl 
wegens zijne unitarische gevoe-
lens, weder vertaten, en kwam 
als lijfarts aan het hof van den 
grool-vorst van Zevenbergen, JOANNES SIGISMUNDÜS ZAPOLXA. BLANDRATA verspreidde nu aldaar 
de leer van SOCINÜS , en weldra 
vond men in Zevenbergen vele 
unitarissen; Hij werd echter in 

. het voordragen yan vermetele 
Stellingen door zijnen leerling DAVID-IS weldra overtroffen; ter 
beslissing van het geschil werd SOCINÜS naar . Zevenbergen be-
roepen. Deze beslisle ten voor-
deele van BLANDRATA, en de 
beide, hervorraers hielden het 
nu voor het best, DAVIDIS in 
den kerker op te sluiten, waar-
uit hij niet weder te voorschijn 
kwam. BLANDRATA keerde later, 
onder STEPHANÜS BATTORI, naar 
Polen terug, en werd kort voor 
zijn einde, door de Jesuiten, 

tot den school, der Kork terug-
gevoerd. Door zijnen neef, die 
naar zijne nalalenschap hun-' 
kerde, werd hij in 1590 ver-
moord. De aanhangers zijner 
leer, in Zevenbergen, unilarissen 
genaamd, waren in het begin 
zeer talrijk, thans echter zijn 
zij zeer ingesmolten, en hun 
getal zal ten hoogste nog 30 ä 
40,000 bedragen. 

* BLARKOM (JAN VAN), den 25' 
January' 1770, le Breukelen ge
boren begon zij rie Studien te 
Megen, en na de humaniora met 
lof ten einde te hebben gebragt, 
begaf hij zieh den 26 Junlj 
1789, naar de toenmaals be-
roemde üniversiteit van Douaf 
om er de fraaije letteren en de 
wijsbegeerte te beoefenen; met 
lof werd hij aan die hoogeschool 
tot artium Uberalium Magister 
en tot Doctor Philosophim be-
vorderd; daarna legde hij zieh 
aan de üniversiteit van Utrecht 
op de geneeskunde toe, en ont-
ving aldaar, na de verdediging 
een'er dissertatie: De Cordis pal-
pitatione, den 29 Maart 1794, 
den graad van Medicinal Doctor. 
Slechts iin jaar beoefende hij 
met gelukkig gevolg te Beverwijk 
de geneeskundige praktijk, toen 
de staatkundige gebeurtenissen 
in de laatsle jaren der vorige 
eeuw, hem tot burgerlijke en 
justiciele betrekkingen ; riepen, 
en hij alzoo aan eene loopbaan 
werd onürokken, welke hij aan-
vankelijk gekozen had.. Den 25 
January 1795 werd hijprovisi* 
oneel benoemd tot schouteiviel 
en secretaris der stad en juris-
dictie van Beverwijk, en eenige 

http://gegr.aveerdesteen.en
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maanden later tot baljuw. van 
den lande van Blois; den 12 
Mei 1796 werd hij hoofdschout 
van Beverwijk, en in 1797 
definitief schout-civiel van Be
verwijk en baljuw van den lande 
van Blois. Van dat jaar tot aan 
de regering van koning LODE-WIJK met verschillende amblen 
en bedieningen, onder anderen 
met bet baljuwschap van de 
Beemster, vereerd, werd hij reeds 
in de eersle jaren der regering 
van dien vorst, aangesleld tot 
subslituut fiskaal, der middelen 
te land en te water, en den 28 
April 1808 tot hoofd-officier 
der slad Purmerend, en tot 
baljuw van de Wijde-Wormer. 
Bij de inlijving van Holland in 
het Fransche keizerrijk ver-
vielen al deze ambten; doch 
spoedig daarop werd hij weder 
benoemd tot vrederegler in het 
kanton Beverwijk en tot lid van 
den generalen-raad van het dep.* 
der Zuiderzee. Deze betrekkin-
gen lieten hem vrijen tijd genoeg 
over, om het nieuwe regt te 
beoefenen en zieh hetzelve eigen 
te maken; hij deed dit met zoo 
veel ijver, dat hij reeds den 14 
Julij 1811, aan de hooge-school 
te Leyden tot Doctor in de regten 
werd.bevorderd. NAPOLEON, bij 
wien hij niet onopgemerkt was 
gebleven, benoemde hem bijbe-
sluit van 9 Jan. 1812, tot reg
ier ter- instructie te Botterdam, 
welken toenmaals vooral moei-
jelijken post, hij zoo voorbeeldig 
waarnam, dat de keizer hem \ 
deswege door den groot-regter, 
minister van justitie, openlijk 
zijne tevredenheid deed betui-
gen. Na de herstelling van Neer-

lands onafhankelijkheid werd VAN BLAHKOM, in 1814, benoemd 
tot procureur-crimineel in Noord-
Brabant, en kort daarop met 
de directie van policie in het 
zelfde gewest belast. Naauwge-
zetle pligtsbetrachting lokte het 
koninklijk besluit uit van 4 Julij 
1829, waarbij hij lotriddervan 
den Nederlahdschen leeuwwerd 
benoemd. Bij de regterlijke or-

. ganisalie van 1838 , werd hij, 
ofschoon reeds hoog bejaard, tot 
procureur-generaal bij het pro-
vinciaal geregtshof van Noord-
Brabant aangesteld. Tot in den 
avond van zijn leven behield 
hij den lust tot den arbeid, die 
hem steeds had bezield, en daar-
enboven het voile genot jan zijne 
zielskrachten. Eerlijkheid en on-
partijdigheid in het opsporen 
en vervolgen van de misdaadj 
gepaste gestrengheid bij het ia-
roepen der straffen; mensch-
lievendheid tot verzachting van 
der veröordeelden lot, waren 
de hoofdlrekken,, die zijne hooge 
betrekking onderscheidden; en 
nog herdenken de tijdgenooten, 
zoowel in Noord-Holland als in 
Noord-Brabant, met welgeval-
len de eerlijkheid, de trouw, 
de naauwgezetheid en regtscha-
penheid, die alle zijne han-
delingen en ambtsverriglingen 
kenmerkten. Daarbij was VAN BLAHKOM een zorgvuldige huis-
vader, een liefderijk echtgenoot, 
een opgeruimde en gezellige 
vriend. Zijn dood beantwoordde 
aan zulk een edel en weldadig 
leven: kalm en rustig, met de 
laatste genademiddelen der Ca-
tholijke Kerk versterkty ging 
hij, vol vertrouwen, den 7 
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Junlj 1845, te 's Hertogenbosch, 
de eeuwigheid in. 

* BLASIUS (Heilige), ter 
vervanging van dat Art. in het 
Wbh. — bisschop en martelaar, 
stamde uit een zeer aanzienlijk 
geslacht, en werd wegens, zijne 
onschuld', zachtmoedigheid, gods-
vrucht en intogenheid, door de 
geloovigen eenpariglijk tot bis
schop van Sebaste ve'rkozen. 
Orider de vervolging der chris-
tenen van LICINIUS , wiens beve-
len de stadhouder AGRICOLA , 
met bloeddorstige gruwzaamheid 
voltrok, verliet BLASIUS de stad, 
en begaf zieh naar den berg 
JEgaus, alwaar hem een rotshol. 
tot geheime verblijfplaats diende. 
Hier werden de wilde diereh met 
hem zoo vertrouwelijk, dat zij 
hem het voeder uit de band 
kwamen halen. BLj eene jagt 
echter, welke de stadhouder 
op genoemden berg hield, werd 
de woonplaats des Heiligen door 
het gevolg van laatstgenoemde 
ontdekt, en deze liet hem weldra 
uit het hol wegvoeren en naar 
Sebaste overbrengen. De Heilige 
volgde gewillig en aan God on-
.derworpen. Hij werd in de 
gevangenis opgesl'oten, en,daar 
hij zijn heilig geloof niet wilde 
verloochenen, met stokken ge-
slagen. Bij het tweede.verhoor, 
bedreigde' hem de stadhouder 
met eenen folterenden dood, 
indien hij den goden niet zoude 
offeren, waarop BLASIUS ant-
woordde: » Weg met uwe af-
goden, welke niet de scheppers 
des hemels en der aarde zijn; 
dernij bedreigde straffen zullen 
mij in het eeüwige leven bren̂  

gen.'' Op deze onverschrokken 
verklaring liet de vergrimde 
dwingeland den vromen belijder 
aan eenen paal ophangen, en 
met ijzeren haken of kämmen 
zijn vleesch verscheuren. BLASIUS verdroeg' deze smartelijke 
folteringen met een verheugd 
gemoed, en zeide gedurende 
dezelve tot AGRICOLA : » Gruw-
zame! de Heer JESUS CHRISTUS 
is met mij, en versterkt mij; 

; door mijne standvasligheid zal ik 
de aan zijne getrouwe aanhan-
gers beloofde goederen beko-
men." Na langdurige martelin-
gen, liet AGRICOLA hem naar zijne 
gevangenis terugbrengen. Op 
den weg naar dezelve, volgden 
hem zeven christelijke vrouwen, 
en vingen met vromen eerbeid, 
het afdruipende bloed op; toen 
men haar echter als christelijke 
erkende, werden 'zij op eene 
fpllerende wijze ten dood gebragt. 
Toen BLASIUS ten derdeil male 
voor den stadhouder wfeigerde 
den afgoden te offeren, liet deze 
hem in de zee werpen; doch 
de Heilige bleef op het water 
even zoo onbewegelijk staan als 
op vasten bodem. Daarop werd 
hij door het zwaard ten dood 
veröordeeld, en met twee andere 
unschuldige knapen, in hetjaar 
316 biddend onlhoofd. De Hei
lige werkte door zijn onophou-
delijk gebed vele wonderen uit: 
hij genas eenen knaap, die in 
doodsgevaar was geraakt, wegens' 
eene vischgraat, die hem in de 
keel was blijven steken, van 
daar dat hij als • de bescherm-
heilige in gevaarlijke en vooral 
in keel-ziekten wordt aangeroe-
pen, en in Boheme, Duitschland, 
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ja zelfs in eenige plaatsen van 
Nederland op zijnen feestdag 
(3 February) eene zegening van 
den hals, onder aanroeping van 
den H. BLASIUS is gebruikelijk 
geworden. De slad Ragusa in 
Balmatie verkoos hem tot haren 
patroon 5 in andere landen wer
den hem kapeilen, kerken en 
kloosters toegewijd, in Duitsch-
land onder anderen de beroemde' 
Benediktijner- abdij St. Blasii, 
in het Zwartewoud. 

BLOOMFIELD (ROBERT), een 
Engelsche natuurdichter, den 3 
December 1766, le Honyton 
geboren, was de zoon eens 
kleermakers, kwam in zijn elfde 
jaar, als een arme knaap bij 
een' bloedverwant, die een land-
bouwer was, en in 1781 bij 
zijnen ouderen broeder te lou
den , waar hij het schoenmakers 
ambacht leerde. Het voorlezen 
aah zijnen broeder en eenige 
andere werklieden van sommige 
dagbladen en boeken, deed in 
hem den smaak voor de lotteren 
ontstäan, en spoorde hem aan, 
om zijne gevoelens in dichtmaat 
uittedrukken, en daar verschei
den derzelve veel bijval vonden, 
zoo waagde hij een grooter dicht-
sttik The farmer's Boy genaamd, 
dat de bezigheden des landmans, 
gedurende de 4 jaargetijden, 
in vloeijende verzen en met 
natuurlijke frischheid schildert. 
Door de boekverkoopers afge-
wezen, liet een zijner vrienden, CAPET LOFFT , hetzelve op zijne 
kosten drukken, on het stuk 
vond zulk eenen algemeenen 
bijval, dat er van de maand 
Maart 1800 tot Op het einde 

van 1803-, 26,000 exemplaren 
van, verkocht werden, en men 
er vertalingen in het Fransen, 
Italiaansch en Latijn van ver-
vaardigde. — The Milkmaid en 
The Sailors return, door hem 
in het London-Magazine geplaatst 
behooren mede tot zijne naive 
meesterstukken. BLOOMFIELD 
overleed te Shefford, den 19 
Augustus 1823. Na zijnen dood 
zijn zijne gezamenlijke Werkm 
in twee deelen in het licht ge-
geven. 

* BLÜCHER-ALTONA (KOENRAAB , 
graaf VON), broederszoon van 
den beroemden vorst BLÜCHER VON WALSTATT (zie dat Art. 
-WM.-), en zoon van den ko-
ninklijk Deenschen kolonel en 
generaal-adjudant VON BLÜCHER, 
in 1764 , te Penzlin, in Meli-
lenburg-Strelitz geboren, trad, 
na zijne regtsgeleerde Studien 
te hebben volbragt, in konink-
lijke hofdienst, en werd spoedig 
tot kamerheer en hofmaarschalk 
bevorderd. In 1802, verliet hij 
echter het hof weder, en werd 
landvoogd der beide arnbten 
Apenrade en Lügumkloster; in 
1808 bekwam h'ij den gewigti-
gen post van hoofd des bestuurs 
Van Altona^ welke betrekking bij 
de toenmalige nabuurschap der 
Franschen in Hamburg, niette« 
genstaande deze de böndgenoo-
ten van Denemarken waren, met 

•de grootste zwarigheden verbon-
den was, wijl de Altonaars, 
door de Fransche ambtenaren 
bij voortduring van inbreuk op 
het vastelands-slelsel beschul-
digd werden. In 1813 ont-
•stond er eene critieke wending 
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der betrekkingen. Bij het uit-
barsten van den oorlog was de 
betrekking van Denemarken, 
vyaarop het bondgenootschap met NAPOLEON lood-zwaar drukte, tot 
de verbundene mogendheden, 
bijna eene vriendschappelijke, 
en eersl loen de bedoeling van 
Zweden op Noörwegen zieh duide-
lijk openbaarde, en BERNADOTTE 
bij de mogendheden beslissende 
ondersteuning vond, kwam het 
tot nieuwe vijandelijkheden. Na 
den slag van Leipzig kwam de 
oorlogsstorm nog nader opzet-
ten. De meeste in woners van 
Altona hadden hunne kostbaarste 
zaken naar het binnenste van 
Holstein vervoerd. Maar BLÜCHER , die het gevaar beter dan 
iemand anders kende, achtle het 
aan zijne betrekking' schuldig te 
zijn, dezen maatregel zoo lang 
mogelijk uittestellen, ten einde 
de bekommering der inwoners 
niet te vermeerderen. Toen hij 
er eindelijk toe besloot, was het 
te laat. De eerste troepen der 
bondgenooten, die in de nabij-
heid van Altena versehenen, wa
ren Bussen, en de ligte troepen 
derzelve, de kozakken, hadden 
in den thans tweejarigen oorlog 
eene te goede school gehad, 
om zieh zulk eenen kostbaren 
buit te laten onlsnappen. BLÜCHER zag van zijn eigendom nim
mer iets weder. Doch hierover 
bekommerde- hij' zieh weinig; 
zijne gedachten waren enkelge-
vestigd. op de redding van Altona, 
dat van drie kanten bedreigd 
werd: door de bondgenooten, 
door DAVOUST en door- de eigene 
met de Düitsche en Russische 
troepen sympathiserende inwo

ners, BERNADOTTE , die omtrent 
dezen üjd als opperbevelhebber 
verscheen, toonde zieh op ver-
zoek van BLÜCHER, zacht, en 
beloofde alle slechts mogelijke 
.verschooning. De kroonprins 
van Zweden drong echter weldra 
steeds verder in het Holsteinsche 
door., en de hem vervangende 
generaals verraadden andere ge-
zindheden. Zoo vorderde Wo-RÖNZOW in December 1813, van 
uit Pinneberg eene bovenmatige 
oorlogsbelasting, welker betaling 
Altona, in den volslen zin des 
woords, zou te gronde gerigt 
hebben, terwijl de kanonnen van DAVOUST zeker niet in gebreke 
zouden zijn gebleven, om een 
zoodanig verraad aan de groote 
natie, met de zware munt 
hunner vuurmonden te betalen. 
Gejukkiger wijze Steide zieh WORONZOW met eene matige 
som te Vreden, en dit eerste 
gevaar ging voorbij. DAVOUST 
had echter, in weerwil aller 
voorzorg, van de onderhande-
lingen gehoord, en legde aan 
Altono, tot straf, het dubbele 
der belastingen op, welke aan 
de Bussen was verstrekt. Naau-
welijks had BLÜCHER , door zijne 
herhaalde vertoogen bewerkt, 
dat DAVOUST van zijne.vorde-
ringen afzag, of er dreigde van 
dien kant een nieuw gevaar. Uit 

' het bevende Hamburg vlugtten 
er vele inwoners naar Altona, 
zoodat er besmettelijke ziekten 
uitbarstten en de höngersnood 
zieh dreigend verhief. Het laat-
ste gevaar werd door BLÜCHER 
zooveel mogelijk voorgekomen, 
daar hij in overeenstemming 
met de magistraat de uitvoering 
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van ievensmiddelen verboöd, DAVOUST dreigde, doch BLÜCHER 
hield vast. Toen echter het 
berigt van den' tusschen Dene-
marken en Zweden gesloten wa-
penstilstand ruchtbaar werd, 
was'DAVOUST minder toegevend 
dan ooit, en toen bij een ge-
vecht op den 25 Februarij 1814, 
verscheiden huizen van Altona 
afbrandden, nam hij zulks als 
een voorwendsel tot het bevel, 
om al de in dien omtrek zieh be-
vindende hnizen te doen af bran
den.: Te vergeefs snelde BLÜCHER 
naar Hamburg om de intrekking 
van dit bevel te bewerken: bij 
zijne terugkomst stunden' er 
reeds 50 huizen in volle vlam. 
Later wilde DAVOUST het weg
branden herhalen; toeh echter BLÜCHER openlijk verklaarde, 
dat hij geweld met geweld zojt 
te keer gaan, wilde de maar-
schalk het hierop toch niet la-
ten aahkomen. Ten gevolge der 
oorlogsverklaring van Denemar-
hm aan NAPOLEON, werd DAVOUST 
op nieuw weder zoo woedend, 
dat hij bij de' geringste aanlei-
ding Altona met een bombar-
dement bedreigde, en nog bij 
zijn. vertrek verklaarde de bru
tale Franschman, aan BLÜCHER , 
die zieh zoo. vaak • manhaftig: 
tegen hem verzet had: » U zel-
ven zal ik zes bommen juist 
op uw huis zenden, opdat gij 
niet ̂ moogt gelöoven dat mijne 
mortieren van hout zijn, enals 
deze niet genoeg zijn nog 500 
andere.." Eindelijk volgde op 
den 18 April 1814, de intogt 
der Russen in Altona, en de 
dagen der verschrikking hadden; 

een einde. De Verdiensten van 

BLÜCHER werden alom erkend. 
De koning van Denemarken be-
noemde hem tot gratt/'BLÜCHER-ALTONA; onderscheidene vorsten 
zonden hem ridderorden, in 
Altona en Hamburg werden er 
gedenkpenningen te zijner eer 
geslagen. Zijne verdere loppbaan 
was minder gevaarlijk en min
der opzigtelijk, doch even zoo 
zegerijk. De onpartijdigheid, 
met welke hij zijn ambt be-
kleedde, verwierf hem even zoo 
vele achting, als hij door zijne 
vriendelijke, populaire inborst 
liefde won. — Toen later voor 
eenen körten tijd nieuwe storm-
achtige dagen aanbraken, hand-
haafde hij zijn vorig karakter. 
Na de Julij-omwenteling badden 
er ook in Altona volks-oploopen 
plaats. De menigte tierde juist 
het luidste, toen de graaí ver-
scheen, raidden op de digiste 
hoopen inreed, en aan de ge-
heele opschudding door een paar 
goede woorden spoedig een einde 
maakte, In 1844 had hij het 
zeldzame geluk, zijne gouden 
bruiloft te vieren. De Altonaars 
hadden zieh op dit feest lang 
verheugd, en ma'ahden levoren 
was alles reeds werkzaam, om 
den algemeen geeerden grijsaard 
eenige vreugde of verrassing 
voor te bereiden. Een val des 
graafs met het paard deed reeds: 
de vrees ontstaan.'dat de feest-
vreugde verijdeld zoude wor
den , maar het ongeval had geene 
ernstige gevolgen, en het feest 
werd des te harlelijker en schit-
terender gevierd. — Op den 
1 Augustus 1845 volgde zijn 
dood. 
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* BLUM (ROBERT) , de algemeen 
bekende tribun der Duitsche 
omwenteling, den 10 November 
1807 te Keulen geboren, was 
de zoon van eenen in behoeftige 
omstandigheden levenden kui-
per, die in 1815 overleed, en 
eene vrouw met drie kinderen 
naliet. Be moeder voorzag op 
eene kommervolle wijze door 
naaiwerk in het onderhoud des 
gezins , en ging in 1816 een ( 

tweede huwelijk aan met eenen 
schippersknecht, eenen ruwen 
verwilderden man, die in zijne 
aangehuwde familie, nog zijne 
moeder en -3 zusters medebragt. 
De nood kende in de huishou-
ding bijna geen einde, en had in 
het noodjaar 18§f eene buiten-
gewone hoogte bereikt, waarvan BLUM den vollen druk gevoeldo. 
Het eerste onderwijs ontving 
BLUM.in eene der parochie-scho-
len zijner geboorteplaats, waarbij 
hij veel aanleg openbaarde, 
voornamelijk voor het rekenen, 
waarin hij weldra andere knapen 
onderwees. Nadat hij zijne eerste 
H. Communie had gedaan, werd 
hij misdienaar, welke betrek-
king moest bijdragen, om de 
karige inkomsten van het gezin 
te stijven. In genoemde jaren 
toonde de knaap reeds wat eens 
uit hem zou worden — name-
lijkeen bittere vijand der Kerk 
— vermits hij reeds aan ver
schwende geloofspunten der Ca-
tholijke Iterk begon te twijfelen. 
Wij deelen de gevoelens niet 
van protestantsche schrijvers, 
welke deze twijfeling uit den 
diep bespiegelenden geest van 
den dertienjarigen knäap aflei-

I. DEEL. 

den, maar gelooven veeleer, 
dat derzel.ver oorsprong in Uit-
wendigen invloed moet gezocht 
worden, /en zij bij den, zoo 
als latere ondervindingen bewij-
zen, steeds tot tegenspraak tegen 
al het positive in Kerk, Staat 
en maatschappij overhellenden 
geest van BLUM , niet dan al 
te ligt weörklank vonden. Van 
eene weßrgalooze onbeschaamd-
heid en een beperkt oordeel 
getuigt het echter, als onder-
scheidene levensbeschrijvers van 
dezen man beweren: de knaap BLUM had zijne sceptische ge
voelens gebiecht en tweemalen 
moeten ondervinden, dat het 
biechtgeheim door den biechtva-
der was geschonden geworden. 
Dit noemt men met een onbe-
schaamd voorhoofd liegen, en 
zoo iets kan slechts daar geloof 
vinden, waar de verregaand-
ste vooroordeelen, tegen al wat 
Catholijk is, gedurende vele ge
stechten zijn gevoed en be-
schermd geworden; waar elke 
leugen welkom is, en als gang
bare munt wordt aangenomea, 
als zij slechts ten koste der 
Kerk in de wereld wordt ver-
spreid. BLUM moest een beroep 
aanvaarden, en werd in de 
werkplaats van eenen goudsmid 
opgenornen, toonde echter voor 
de edele kunst van zijnen mees-
ter geenegeschiktheid, en kwam 
daarpp bij eenen gordelmaker, 
die echter weldra wegens siechte 
handelingen,: waaraan hij zieh 
schuldig maakte, de vlugt moest 
nemen, waarop BLUM eihdelijk 
bij eenen anderen meester van 
hetzelfde handwerk kwam , en 

0 
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barde leerj&rep moest doorstaan, 
na aflöop van welke hij op zijn 
heroep ging reizen. BLUM bezat 
echter de volle keqnis van zijn 
beroep niet, vc-nd dus ook slechts 
kortstondigen arbeid en keerde 
eindelijk naar Keulen terug, waar 
hij in de lantaarnen-fabrijk van 
den, ook als schrijver bellen
den , heer F . W . SCHMITZ werk 
vond. Laatstgenoemde plaatste 
BLÜM, die zijne mede-werkgasten 
in theoretische kennis overtrof. 
op het kantoor. Daarenhoven 
vergezelde BLUM zijnen princi-
paal op reizen door Baden, Wur-
temberg, Beyjeren, vertoefde 
een half-jaar in München, en 
begaf zieh daarop naar Berlijn, 
waar SCHMITZ zieh nederzette. 
De omgang met zijnen geest- an 
kennisrijken heer, was voor BLUM niet Zünder gevolgen, ter-
wijl de laatste zoo goed als het 
wilde gelukken, het gebrekkige 
zijner beschaving trachtte aan 
tevullen. In April 1830 moest BLÜM aan zijne krijgspligtigheid 
voldoen, en hij werd bft het 
fusilierbalaillon van het '24,e 
regiment Infanterie, dat in Brenz* 
lau lag, ingelijfd, doch slechts 

.voor 6 weiten, daär hij in de 
krijgsreserve gesteld werd. Toen 
hij aan zijne militaire dienst 
voldaan had, bevond hij zieh 
buiten betrekking, want de 
industrieele onderneming van 
den heer SCHMITZ wilde geenen 
gelukkigen vooruitgang maken. 
Eindelijk ontving BLUM een 
reisgeld van 25 Thaler (omtrent 
/^S.») waarmede hij zijne schul
den betalen, en de reis naar 
Keulen ondernemen kon. Hier 
trof hij zijnen stiefvader ziek' 

en zonder Verdiensten aan »zoo-
dat BLUM aioh genoodzaakt zag 
de eerste de beste gelegenheid, 
welke zieh hem tot het beko-
men van eenige Verdiensten aan-
bood, aantegrijpen, ep hij werd 
alzoo tooneelhediende bij Ris-GELHARDT, toenmaals direeleur 
van het Eeulsche tooneel. Onze 
dienaar der dramatische muze, 
werd echter ook een bevarde-
raar derzelve., beproefde zelfs 
tooneelstukken te vervaardigen, 

' welke hij door de derde hand 
bij zijnen directeur wist in le 
smokkelen. Daarbij was Bum 
ook een staatkundiga, die zieh 
in de politiserende kringen der 
.fitj'w-stad bewoog en, zoq als 
een zijner vrienden mededeelt, 
» in zijnen ijver voor de vrij-
heid, toenmaals onafgebrohen 
dichtteindien. niet soras de 
noodlottige censuur aan dit on-
afgebroken werk hinderpisseß 
in den weg Steide. De studio 
van BLUM in dien tijd liepen 
echter niet, zoo als welligt de 
lezer denkt, over staalkunde 
en Staatswetenschap, maar over 
de gezamenliße dramatische № 
terhunde, zoo ver dezelve in 
de Eeulsche tooneel-bibliotheek 
vervat was, en BLÜM verhaalt 
van zieh zelven, dat hij steeds 
een werk uit die geleerde bibli-
otheek, bij zieh gedragen, en 
zoo vaak hij slechts konde, 
daarin gelezen had. RINGELHARDJ 
verliet in de lente van I8 3 1 

Keulen, en BLUM nam nu eene 
plaats als schrijver bij een ge-
regtelijk ambtenaar aan; 01t 
was reeds het zesdeheroep,dat 
de yeqlzijdige man bij de hand 
nam. Wijl deze betrekking hem 
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echter niet zoo voordeelig was 
als die van tooneelbediende, 
zoo keerde BMJM in den vol-
genden winter als bediende tot 
het koor van Thalia terug. In-
tusschen had RIISGELHARDT het 
tooneel te Leipzig overgenomen, 
en riep BLÜM op, om zieh weder 
met zijnen oua.en post bij hem 
te belasten. Maar de laatste 
kon niet spoedig tot eenbesluit 
kamen, want te gelijker tijd 
had hi] van drie kanten uitnoo-
digingen ontvangen: die van 
den Leipziger tooneel-directeur, 
verder eene aanbieding van het 
nieuwe Keulsche tooneel-gezel-
sohap, om bij hetzelve den post 
van secretaris waartenemen, en 
eene uitnoodiging, om mede-
redacteur van een in Keulen ver« 
sohijnend tijdschrift te worden. 
Iben hij aan zijnen vroegeren 
directeur van de beide laatste 
aanbiedingen hadjcenhis gege-
ven, bood deze hem den post van 
tooneel-secretaris, bibliothecaris 
en hulpkassier aan. Verheugd 
aanvaardde BLÜM deze betrek-
kipgen, vertrok naar Leipzig, 
en werd, na weinige jaren, 
eerste • kassier, zoodat de zeer 
ervaren (vielgewandte) man ook 
gelegenheid vond, om zioh in 
het.vak van finanoien te vormen. 
In weerwil dezer tijd vorderende 
werkzaamheid vond BLÜM tooh 
nog gelegenheid, om voor zijne 
dicht-muze te leven, en zijne 
werkzaamheid als schrijver uit-
tebreiden. Hij leverde bijdragen 
aan den Komet, aan de Abend-
und elegante Zeitung, schreef 
een tooneelspel, die Befreiung 
«p» Canada, Leipzig, 1835, gaf 

in vereeniging met HERLOSZSOHN 
en MARGGRAF het Theaterleosh 
con, in 7 dl.*, in het licht, 
waarvan de inhoud grootendeels 
van hem voorlkwam, redigeerde met D.r FR. STEGER den met 
de 3.e aflevering uitgestorven 
Verfassungsfreund, en het zak-
boek Vorwärts, een'voortbrengsel 
van het meest ovordreven radi-
calismns. Hoogstgewigtig schijnt 
echter de omstandigheid datonze 
minister der Buitsehe toehomst, 
in de Lindenstad zijne vorming 
als staatsman voltooide, enhier 
zijne eigenlijke staatkundige 
werkzaamheid, die later zoo 
beröemd is geworden, begon. 
BLUM̂ maakte zijne staatkundige 
Studien intusschen niet in de 
gehoorzalen van het Leipziger 
Paulinum, maar in de leeska-
mers en koffljhuizen van het 
kleine Parijs, zoo als hij ook 
somwijlen de knippen (Kneipe) 
der Koohianer, eene S t u d e n t e n « 
vereeniging met staatkundige 
strekking bezocht. Zijne staat
kundige werkzaamheid nam in 
1837 haar begin. Toenmaals 
werd bij het feest, hetwelk men 
aan de Saksische afgevaardigden TODT en DIESKAU gaf, BLÜM tot 
spreker der deputatie verkozen, 
welke aan genoemde mannen 
eenen eere-beker aanboden. In 
1840 , was hij een der grond-
leggers van de< Schiller-vereeni-
ging, en sedert 1841 voorzitter 

' derzelve. Ook werd hij lid van 
het Leipziger- sohrijversgenoot-
schap, hetwelk hij sedert 1841 
mede bestuurde. Daarenboven 
werkte hij vlijtig mede aan de 
Sächsische Vaterlandsblättem, 

2 
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die hij in 1841 koopen en uit-
geven wilde, waartoe hem echter 
van de regering de vereischle 
concessie geweigerd werd. Later 
kocht hij te Leipzig een huis 
en verwierf zieh aldaar het bur
gerregt , waardoor hij tevens het 
kiesregt bekwam, tot stede-
lijk ambtenaar, en tot land-
dags-afgevaardigde. Toen in 
1845 de Duitsch-Catholijke be-
weging begon, was BLUM , die 
zoo vaak van beroep veranderd 
•was, ook een der eersten, welke 
van geloof veranderden, van het 
geloof waaraan BLUM nooit innig-
lijk verkleefd was geweest, van 
welks leerstellingen hij jzich nooit 
had kunnen overtuigen. In de 
Sächsische • Vaterlandsblättern 
streed BLUM voor het nieuwe 
licht, dat uit de bergwerken 
van Laurahütte, als een blik-
semstraal was uitgegaan, en met 
den eerwaardigen (! ! ) RONGE 
nam hij in het Duitsch-Catho
lijke concilie te Leipzig (welks 
besluiten thans reeds van gee-
nerlei waarde meer zijn), bij 
Ghampagne-wijn en nieuwe as-
persies, de geloofsbelijdenis der 
sekte aan. Hoezeer BLUM van 
de verhevenheid der nieuwe leer 
doordrongen was, bewijzen de 
uitdrukkingen, die hij later daar-
over in Frankfort deed. Toen 
hem namelijk gevraagd werd, 
waarom hij zieh bij zulk eene 
erbarmelijke sekte had aangeslo-
ten, antwoordde hij, dat het 
hem toenmaals enkel daarom te 
doen geweest was, ielstegende 
vorsten op de been te brengen. 
Bij de Leipziger-Augustus-ge-
beurtenissen vari het jaar 1845, 
legde BLUM voor de oerste maal 

zijne werkzaamheid als Volkstri
bun in groote mate aan den dag, 
Toenmaals wilde eene. dweep-
zieke bende des gepeupels het 
hötel bestormen, waarin de Ca-
tholijke, en alzoo bij de ver-
draagzame Saksers gehate prins JOHANN zijnen intrek had geno-
men. Hoe deze pogingen door de 
kogels der Saksische schutters 
verijdeld werden, is genoegzaam 
bekend. De vreesselijke opge-
wondenheid, welke in Leipzig 
heerschte, Steide BLUM in de 
gelegenheid, om zijn redenaars-
talent aantewenden. Tegen eetf 
lantaarnpaal leunende, sprakhij 
met zijne sterke ver weergal-
mende stem tot de opgeruiden. 
Hij vermaande tot rust •— tot die 
rust, welke naar de doffe stilte 
voor het uitbarsten van een on-
weder gelijkt; hij maandeaan tot 
vrede — maar niet tot den vrede 
die verzoening met den vijand te 
weeg brengt, neen tot den vrede, 
die zoo lang duurt, tot dat «ich 
eene gunstige gelegenheid aan-
biedt, om denzelven te verbre
iten. In 1847 lietBum zijne 
betrekkingen varen, en Hgtte» 
door bijdragen van vrienden Ott-
dersteund, onder de firma vafl BLUM EN COMP, eenen boekhandei 
op. De voornaamste fondswef* 
ken van dezen boekhandei waren BLUM'S Weinachtsbaum, en zijn 
aarts-radicaal Staatsledkon W 
das Volk. In 1847, verkozen hein 
de Leipziger sledelijke cqmmj8' 
sarissen tot onbezoldigden stau?" 
raad, doch de kreitsdirectie 
weigerde de bekrachtiging- r" 
In de laatste dagen van № 
tijdperk, hetwelk de Februarij-
revolutie van'1848 voorafgaat» 
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en die men gewoonlijk. den tijd 
der reactie noemt, vereenigde 
zieh het staatkundige leven van 
Leipzig in een redeoefenings-
genootschap, dat. door BLÜM , 
A. BÜGE , CRAMER , BERTLING en 
anderen werd aangevoerd. Daar 
naderde de 24 Februarij, en zijne 
golfslagen troffen ook de.Lin-
denstad. De Leipziger beweging 
begon, öpgewekt door den hoog-
leeraar D.T BIEDERMANN, doch 
weldra geleid door BLÜM, die 
thans zijne grootste werkzaam-
heid als staalkundige woelgeest 
ontwikkelde, het Duitsche va-
derlandsgenootschap oprigtte en 
de Vaterlandsblättern weder in 
het leven riep. BLÜM werd de 
voorvechter der bewegingsparüj, 
maar ook bij de mannen van 
tegenovergestelde inzigten het 
voorwerp des haats. Hijontving 
van verscheiden Steden het eere-
burgerregt, en te gelijkertijd 
naamlooze bedreigbrieven. Het 
voorloopig parlement kwam te 
zamen, BLÜM ijlde naar Frank
furt. Hier werd hij tot plaats-
vervangend voorzitler, voor de 
Maart-vergadering gekozen, en 
zijne stentör-stem wist stilte te 
Verschaffen, als de hartstogt ver-
warring in den bedaarden gang 
der debatten bragt. BLÜM was 
ook lid der commissie van vijf-
tigen. Maar zijne verkiezing tot 
de Duitsche nationale vergade-
ring was niet zooligt doorte-
zetten. Het was voornamelijk 
de Leipziger-handelsstand, die, 
geen vriend van regeringloos-
heid zijnde, zieh tegen de ver
kiezing van BLUM yerzetle. De 
behoorlijk bewerkte kiezers der 

0 

plattelands • gemeenten onder-
steunden intusschen zijne can-
didatuur, en zegevierend kwam 
zijn naam uit de stembus te 
voorschijn. — In het parlement 
kon BLÜM niet tot het bureau 
geraken, werd echter lid der 
commissie van constitutie. Wat 
zijnè betrekking tot de pârtijen 
betreft, zoo behoorde BLÜM tot 
de uiterste linkerzijde, en was 
de aanvoerder djer mannen, die 
tot elken prijs voor Luitsehland, 
eene republikeinsche staatsrege-
ling wilden invoeren. Intusschen 
is BLÜM van het verwijt van 
dubbelzinnigheid niet vrij geble-
ven, en juist de beide uiterste 
partijen van het Voorloopig par
lement, zoowel.als de nationale 
vergadering zijn in zijne veroor-
deeling eenstemmig geweest. In 
de Paulus-kerk was echter de 
ster van dezen man geheel be-
neveld. De spreekwijzen, welke 
BLUM, nog van de Studien in de 
Keulsche tooneel-bibliotheek wa
ren bijgebleven, begonnen lang-
zamerhand werke- en magteloos 
te worden, want de ernstige, 
met geest en wetenschap uitge-
ruste leden van het parlement 
werden door de gezochte phra-
sen van den parvenu niet bevre-
digd, en zochten bij moeijelijke 
vraagpunten, te vergeefs naar de 
kern eener noot, die onder den 
gladden bolster van volleswel-
sprekendheid werd aangeboden, 
doch inwendig hol en ledig ms. 
Daarom was het ook eeneijdele 
hoop, waarmede zieh de Duit
sche radicalen, na de, wegens de 
verwerping van den Malmoer-wa-
penstilstand, gevolgde aftreding 

3 
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van hel rijksministerie bedrogen, 
dat namelijk sir ROBERT in de 
plaats van SCHMERLING zoüde 
optreden. BLUM was toenmaäls 
reeds sedelijk dood, de pijlen 
van den vorst LICHNOWSKY. had-
den hem gedood 5 daarvoor be-
dreef dan 00k de door' GÜNTHER 
en BLUM uitgegevene Reichtags* 
Zeitung aan genoemden ridden 
lijken vorst eenert intellectueelen 
sluipmoord, terwijl later 00k 
nog de physische moord deszel-
ven door de gewapettde horden 
van Bockenheim werd ten uit-
voer gebragt. Op deze wijze was BLÜM te Frankfort niet meer 
op z'rjne plaats, hij moest een 
ander tooneel zijner daden zoe-
ken, eene plaats, waar hij eene 
nieuwe verschijning was, waar 
men z'vjne redevoeringen nog niet 
vernomen had. Daar verhief zieh 
de voor haar grootste gedeelte-, 
door onophoudelijk zingeriot be-
dwelmde, en in geestelijke ver-
rotting vervalletie bevolking van 
Weenen tot de October-omwen-
teling — eene omwenteling zoo 
doel- en zinneloos} als de wereld-
geschiedenis' geene ' andere kan 
aanwijzen. BLUM was Verrukt 
over den met eerloozen sluip
moord , en schending des hei* 
ligdöms bevlekten opstand der 
keizerslad s en droeg in de club 
der linkerzijde een adres voor 
aan de muitende Weeners.- De 
meerderheid der linkerzijde was 
in net begin tegen het adres, 
maar de luide stemmen der 
meest öpgewondenen onder de-
zelve, lokten eindelijk het nood-' 
lottige besluit uit, volgens het-
welke een adres ontworrien en 
door eene deputalie, bestaande 

üit BLÜM , FRÖBEL , MORITZ HAUT- : MANN en D. r FRAMPUSCH, aan de 
Weener'aula zou worden aange-
boden. . Den 13 October ver- j 
trokken de afgevaardigden uit j 
Frankfort, kwamen den 17 te 
Weenen aan, en werden den 
yolgenden dag door den gemeen-
teraad in .eene volle vergadering 
ontvangen, bij welke gelegen-
heid BLUM het woord voerde, 
Laatstgenoemde öntwikkelde te \ 
Weenen eene groote werkzaam-
heid, vuurde door zijne rede- ; 
voerihgen ten strijd aan, en tiaiü j 
zelf deel aan denzelven. Weenen j 

• viel en BLUM , werd in zijn 
logement gevangen genotnen, ; 
en in verzekerde bewaring ge* :. 
bragt. Hij bragt hiertegen zijne j 
onschendbaarheid als Iid van het j 
parlement in, het welk hem ech
ter even zoo min verschoonde, 
als eenen gezant, die aan eene 
omwenteling een werkdadig aan- ,. 
deel zoude nemen, zijne anders 
beschermende Stelling verschoo-
nen zöude. Op den 8 November 
volgde de noodlottige uilspraak, 
volgens welke BLUM tot den 
strop veroordeeld werd, welke 
on teerende doodstraf Vorst W№ 
BiscHGRäTz, in die des kogQis 
veranderde. BLUM schreef in 
zijne gevangenis nog eenen brief 
aan zijne echtgenoote, ert eemge 
regels aan zijnen vriend eil 
deelgenoot in gevoelens D.r KABEL • VOGT, algeväardigde w 
Frankfort, • Op den 9 November 
1848 in dehvroegen morgen, viel ROBERT BLUM in de Brigitten^ : 
te Weenen, door de'kogels der 

, keizerlijke jagers! Welke« > 
indruk de dood van dezen maö j 
in Duitschland maakte, staat ; 
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nog bij allen in versehe herinne-
ring. In woord en geschrift werd 
de man gevierd, die als mar-
telaar voor de vrijheid, zoo als 
de rood-republikeihen dezelve 
begrijpeh, gevallen was j op 
vele plaatseü vierde men van 
hemeeße vol.ledigo vergöding. 
Eene dolzinnige geestdrift scheen 
een gedeelte der'Duitsche natie 
bevang'en te hebben, en zieh 
door allerlei staatkundige de< 

! monstratien lucht te willen ma-
ken, even zoo als eenmaal de 
aaristekende ziekten der" middel-
eeuwen, zieh door de kramp-
achtigste stuiptrekkingen des 
ligehaamS Gpönbaarden. Laat ons 
echter de geestdrift wegens BLUM 
däarlaten, ook willen wij niet 
onderzoekeü, wat er waar of 
Valsch is, aan de veelvuldig 
uitgedrüktö bewering, dat in-
geVal de Weeneropstand gelukt, 
en hiörop een algemeene opstand 
van Duitsehlunct gevolgd was, 
BLÜM reeds als president, of 
bevelhebber der opröerige W№ 
nerfe, als opperveldheei4 der 
Deutsche republiek zou aange-
steld zijn. Laat ons echter op 
BLÜM en zijne laatste uren be-
knoptelijk terugzien. Deze te>-
fugblik willen Wij echter werpen 
op den man zoo als Inj zieh 
in het leven eh in de wezenlijk'' 
heid voordeedj niet bp dien 
BLÜM, zoo als hem de radicäle 
drükpers önäer dagen s zoo als 
hehi de liedjeszangers der anar-
chie voorgesteld hebben, om 
hsm te verheerlijken, en van 
elken bläam en smef vrij eh 
zuiver voortöslelleh, als een 
verheven voörbeeld een voör-

0 

vechter der vrijheid, dien men 
met WASHINGTON en FRANKLIN 
vergelijkt., hetwelk nüoit of 
nimmer met regt geschieden 
kari. — BLUM had niets minder 
dän eene schoone gestalte, de 
beValligheden haddeh zieh met 
zijn uiterlijke weinig ingelaten, 
en zijn gelaat werd dikwerf met 
dat van SILENUS , den wäardigen 
opvoeder van den jongen BACCHUS, vergeleken. Eerle sterke, 
krachtvölle stem drong uit den -
geheel in deh baard Verborgen 
mond, maar riooit Verraadde zieh 
de inwendige hartstogt in de 
uitdrukking , de geheele hbuding 
des reden&ars openbaarde die 
kalnlte, Welke over eenen vul' 
kaan zweeft, in welks binnenste 
het ziedt en köokt. Veelvoüdig 
begäafd Was deze in lotgevallen 
zoo afwissölende man, en in 
eeneh hoogen graad was hem 
eene welberekende alle omstan-
digheden en betrekkingen wel 
overwegende sluwheid eigen. 
Wat had er uit BLÜM kuünen 
Wörden, Indien Inj de hem door 
de Voorzienigheid verleende ga-
ven des geestes goed aangewend, 
indlen hij, in plaats van Overal 
nederterukken en ömver te wer
pen, zieh op opbouwm en stick
ten toegelegd had? Wij kuhneö 
bij een koelbloedig en bedaa'rd 
oordeel, dat zidi door riiets 
laat omkoopeti niet zOggen, dat 
de bedoelingen van dezen onge-
stadigen man, van dezen geest, 
welke steeds oiltkende, goei 
geweest zijn; neen! wij zijn 
bij een bedaard en koelbloedig 
önderzoek, tot de overtuiging 
gekomeh, dat BLUM .Waren zijne 

4 ,• 
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heillooze plannen gelukt, de ROBESPIERRE van Duitsehland 
zon zijn geworden. — Maar 
laat ons ook zeggen dat de laatste 
uren van dezen man ons veel 
troost verschalten, en dat wij 
van hem niet kunnen scheiden 
zonder den lezer te berigten hoe ROBERT gestorven is. Kort na 
zijnen dood verspreidde zieh het 
gerucht, dat BLUM voor zijn 
uiteinde tot de Cathol'ijke Kerk 
was teruggekeerd; onderschei-
den da'gbladen deelden dit berigt 
mede, bepaaldelijk echter gaf 
eerst een, in het te Paderborn 
verschonende Westphälisches 
Kirclienblatt medegedeelde brief 
van den IL K . Hofraad, D.T FR. HURTER, aan zijnen vriend, pas-
tor KISKER, te Hattingen in West
falen , daaromtrent nadere ophel-
dering. Deze brief luidt aldus: 
» De uitnoodiging, om zieh op 
den 9 November des morgens 
ten vijf ure in de gevangenis 
te bevinden, was aan den gees-
telijke daags te voren, kort voor 
middernacht, pas gedaan. Tot 
wien hij zieh moest vervoegen, 
wist hij niet, hij vernam zulks 
eerst bij zijn binnenkomen. Zoo-
dra hij bij BLÜM kwam, zeide 
deze: » »"Wie heeft u geroepen ? 
Ik ben Duitsch-Catholijk! >•''" 
(Bij het verhoor had Inj zieh 
echter niet als zoodanig, maar 
bepaald als Catholijk opgegeven, 
zoo als zulks in de akte is aan-
geleekend). De geestelijke ant-
woordde: » » Dat weet ik; maar 
gij zult toch in zulke bittere 
oogenblikken; den raad , van 
eenen vriend niet versmaden."55 

BLÜM sprak nu over zijne fami- j 
lie en bejammerde van dezelve ' 

gescheiden te worden, zonder 
afscheid te kunnen nernen; mögt 
hem slechts de troost ten deel 
vallen, dezelve hier in zijne 
gevangenis te zien, en eenige 
afscheids-woorden tot haar te 
kunnen spreken. De geestelijke 
deed hem opmerken, dat zulks 
zijne laatste oogenblikken nog 

•meer bezwaren zoude, en wees 
hem daarbij op het voorbeeld 
van SOCRATES, die de zijnen 
weggezonden had, om nietdoor 
hunne klaagtoonen, in de za-
menspraken met zijne vrienden 
over de onsterfelijkheid gestoord 
te worden. Gedurende dit ge-
sprek scheen er in het binnenste 
van BLUM eerie groole verande-
ring te hebben plaats gehad; 
hij voirwde de banden, viel op 
de knien en bad vuriglijk, dat 
de geestelijke .hem de H. Com-
munie mögt toedienen, Pater RAIMUND merkte hem hierop 
aan, dat hij wel moest weten, 
dat zulks slechts geschieden 
kon, als hij vooraf door eene 
opregte biecht zieh met God 
verzoend had. Oök daartoever-
klaarde BLUM zieh bereid. De 
eipier, verliet het vertrek, de 
veroordeelde biechtte, en ont-
ving daarop met diepen.eerbied 
het ligehaam des Heeren. Dezeii 
echter mögen wij loven en pfij-
zen, dat Hij hem voor de'genade 
vatbaar en gevoelig gemaakt 
heeft, en moeten het tegen alle 
tegenwerpingen en opzettelijke 
verdraaijingen, als eene onte-
gensprekelijke waarheid verkon-
digen : dat ROBERT BLUM voor 
zijnen dood de Duitsch-Catho-
lijke dwaling verlaten en zieh 
met de Kerk verzoend heeft. 
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Op den weg uit de gevangenis 
naar de Brigittenau, waar het 
vonnis voltrokken werd, werd 
voor eene kazerne stil gehouden, 
BLÜM moest aldaar- zijnen wagen 
vertaten, doch; denzelven wel-
dra weder bestijgen, en zijnen 
weg vervolgen. Voor eenen 
oogenblik scheen. in hem de 
hoop op te körnen, dat hij nog 
genade zöu kunnen erlangen. 
In mijh hoofd, zeide hy"tot 
den geestelijke, rüsten nog zoo 
vele ontwerpen; zouden dezelve 
alle met mij ten grave gaan ? 
Onderweg hoorde hij hetgeklep 
van een klokjej dit herinnerde 
hem aan zijne kinderjaren in 
Keulen, in welke hij zoo dik-
wOrf de Mis had gediend, aan 
zijne oude moeder, die hem 
steeds met de vermaning van 
toch niet van de godsvrucht 
aftewijken, naar de kerk ge-
zonden had." — BLUM is aizoo 
in zijne laatste levensuren tot 
de moeder teruggekeerd, die 
hij eens verlaten, die hij zoo 
menigmalen en zoo hevig ge-
hoond en gelasterd had. En deze 

• eerwaardige, liefderijke moeder 
heeft den terugkeerenden zooh 
den laatsten troost geschonken, 
nadat al zijne veruitziende aard-
sche plannen ijdel en nietig 
waren geworden! 

BLÜMENBACH (JOHANN FRIE
DRICH), eeri beroemde arts en 
natuuronderzoeker, in 1752 
te Gotha geboren, studeerde te 
Jena en te Göttingen, en werd 
in 1776, in laatstgenoemde 
plaats hoogleeraar der genees-

i kunde, en opziener van het 

kabinet van naturalièn. In 1788 
ontving hij van den koning van 
Engeland den titel van hofraad. 
Laier werd hij tot eerstenhoog-
leeraar der universiteit benoemd, 
over welke zijne zeer belangrijke 
werken zooveel luister verspreid-
den. Blijvend seeretaris der 
maatschappijvan wetenschappen 
te Göltingen, was hij tevens 
lid der voornaamste geleerde 
genootschappen van Europa. Hij 
is te Göttingen den 1 February 
1840 , rijk in jaren en in 
roem overleden. Behalve eene 
menigte Verhandelingen, in We-
tänschappelijke tijdschriften ge-
plaatst, heeft hij zoo vele wer
ken nagelaten dat wij er slechts 
de voornaamste van kunnen 
aanvoeren: l.o Handbuch der 
Naturgeschichte, 12.« uitgave, 
Göttingen, 1830, door SOUÌANGE-
ARTADD, in het Fransch verlaald; 
— 2.0 De generis Immani'va
rietale nativa dissertano', 3.E 

uitg. Göttingen, 1795, in 8. T 0 

met plt.», door CHARDEL in het 
Fransch vertaald; — 3.o lntro-
ductio ad historiam medicinaì 
litterariam, Göttingen , 1786, 
in 8 J O ; — 4.o Prolusio anato
mica de sinibus frontalibus, ib. 
in 4.T 0 ; — 5.o Medicinische 
Bibliothek, ib. 1793—95, 3 
dl.* in 8s°; — 6.o De oculis 
leuccelhiopum et iridis motu com
mentano, ib. 1786 , in 8. T 0 ; 
— 7.o Nuperce observations de 
nisu formatico et generaiionis 
negotio, ib. 1787, in 4 . '°; —-
8.o Specimen physiologies com
parato} inter animanlia calidi 
et frigidi sanguinis etc., ih. 
1787—89, 2 dl.", in 4.*°; — 

5 
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9.6 Specimen archeeologim tel-
Iuris terrarumque imprimis ha-
•Aomanarum, ib. 1816, in 4 . t o j 
— 10iO Instiluliones physiolo
gic® i 4> uitg,, ib. 1 8 2 1 , in 
8 > , in het Fransch vertaald 
door POGNET ; — 1 1 . 0 Collectlo 
craniorum diversarum gentium, 
decades I^VH, Güttingen, 1790 
tot 1826, in 4.to, met platen enzi 

BoEOANEBA. Zie BoGCANEJ 

GRA -Wbk.-

BOCTHOR (EUDH)J in 1784 * 
te Siout in Opper-Egypte, ge-1 

boren, was een der tolken van 
het Fransche leger in Egypte, 
kWarn met hetzelve in Franh-
rijk, en hield zieh met de 
Fransche taal "en letterkunde 
bezig j in 1819 Völ'gde hij ddn RAPHACL op in den post Van 
hoogleeraar in het gewoon Ara
bisch, bij de bibliotheek des 
konings, alwaar zijne lessen, 
die zeer veel toeloop hädden <, 
Ongelukkiglijk van körten düur 
wareh. Hij . overleed den 26 
September 1821. Men heeft 
van hem : l.o.eea Arabisch al
phabet, met Voorbeelden, Parijs, 
1820, ih 4.toj t _ 2.0 em Fransch 
eft Arabisch woordenboek, Parijs, 
1827 in 4№ De naamlijst zip-
nfer Tulksche, Perzische, Ara
bische, Koptische em* boeken 
en handschriften is in 1 8 2 1 , 
met zijne levensschets, in het 
licht gegeven. 

BODIN (FEHX), zoon van Jo* 
iNNES FRANCISOBS BOWN (zie 
dat Art. -Wbki-) te Saumur, in • 
December 1795 gebofön, legde 
zieh reeds in zijne eerste jeugd, 

op de béoefeniñg der schoone 
kunsten en letterkunde lúe. De 
nasporingen, welke hij voor zijn' 
vader in de openbare bibliothe-
ken maakte, boezemden hem 
vroegtijdig smaak voor de ge-
schiedenis in. Hij was het die 
het eerst op het denkbeeld kwam 
der resumes historiques, waar-
van hij eene verzameling in 1821 

[ begon met de Resume etc. (Za-
kelijke inhoud der geschiedenié 
van Frankrijk)', iri 1 8 . m o Bit 
werk, dat twaalf uilgaven heeft 
gehad, is in' den vrijzinnigstén 
geest ontworpen en geschreven( 

doch niet met al de óriparlijdig-
heid, welke men wel zoukmv 
neú verlangOm In 1823,, gaf hij 
in het licht Resume elc{Hóofd> 
inhoud der geSchiedenis van En-
geland), en in 1824 Eludes 
MCi (Geschiedkundige studiin, 
betrekkelijk de vertegenwoordi* 
gende vergaderingen), in 18. m 0 , 
ala leergang in het atheneuni 
voorgedragen, In het zelfdejaar 
gaf hij nogin het licht: Diatribe 
etc. (Schimprede tegen de rede-
kunst), in 18 .M0 en den rok 

man Eveline, in 1 2 . m 0 Hij 
nam een werkzaam déel aaú 
de redactie van verschiltende 
tijdschriften, en bestuurde eeni-
gen tijd den Mercurios der \9-e 

eeuw. Er veráchenen van hem 
ip den' Globe, in den Mercure 
en in de Reme, verscheiden 
fragmenten van gfesohiedkündigo 
rornans, waarvan het eene ten 
onderwerp heeft de oprigtingl 
eener gemeenté, é&n ander hét 
einde der uiéreld, of Verhaal 
van het jaar 10)000 éindelijk 
fragmenten der Geschiedenis van 
de Fransche omwenteling van 
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1355 of van de algemeene sta-
ten onder honing JOANNES. Na 
do Ju l i j -omwente l ing kWam FELIX BODIN in de learner der af-
gOvaärd igden , a lwaär hij he t 
minis ter ie van CASIMIR PERIER 
ondersteünde J in- 1834 werd 
hij andermaal derwäar ts gezon-
d e h , en hij overleed den 7 M e i 
1837. Door zijrie\ geschrif ten , 
z i jne pogingen ' en personeele 
g i f t e n , droeg hij bij tot de op-
r ig t ing van eert aantal tiultige 
g e s u c h t e n , nämöli jk spaarbah* 
k e n , toevlugtsoorden e n z . 

• BoessiilRE-LfeNNUic (MARCOS ANTONIOS .MARIA HVACINTHUS, 
mark ie s DE LA), in 1766, in 
he t kas teel Mrano, bij Guin-
gamp (Fr . dep . ' Cdtes-du-Nord) 

. geboren» trad reeds zee r v roeg 
in d i e n s t ; zi jne Verdienste be
rief hem weldra to t den staf 
van den un tenan t - g e n e r a a l , 
mark ies DE LANÖERON. Nie t l ang 
w a s hij bij da l c o r p s , of hij 
deed er z ieh in o p m e r k e n . In 
1792 bekleedde hij eenen hoofd
rang bij het leger der p r i n s e n , 
en in 1794 behoorde h i j , bij 
de ondernemhlg van Ile-Dieu, 
tot den Staf van den graaf van ARTOIS. V a n toen af me t he t 
ve r t rouwen van den pr ins ver-
e e r d , on tv ihg hij eenigen tijd 
daarna v a n h e m eene zehdiflg 
naa r Bretagne. LA BoesslERE 
ve rvu lde deze lve tot g roo te te-
vredenheid . Z i jne örkende be-
k w a a m h e i d deed h e m met an
dere zeer- gevaar l i jke rnissieh 
belasten voor het zelfde gewes t 
en voor Parijs, e n al le hadden 
z u l k eenen g e l u k k i g e n ui ts lag 
als de omstandigheden naaüwe-
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lijks kondeil doen hopen. Na 
den .18 fruetidor verscheiden 
malen aangespoord, om in de 
vreemde legerscharen dienst te 
nemeUj weigerde hij zulks, oh-
dahks de zeer verleidelijke aän-
biedingen, standvästiglijk. Nim
mer, zeide hij, zou hij de zaak 
Vertäten äan welke hij zieh had 
toegewjjd. Ook onderhield hij 
geheime betrekkingen met dön 
graaf van ARTOIS , en tot in 
1801 , had hij met dien prins 
verscheiden zamenkomsten in 
Engeland en ih Duüschland. 
Sedert dat üjdstip wijdde hij 
zieh op zijne landgoederen ge-
heel en al toe aan de verbete-
ring van den akkerbouw, eh 
zijne proefnemiögeii zijn nuttige 
lessen voor de landböuwers van 
dat oord geweesU Bij de res-
tauratie haastte hij zieh om 
aan den voet des troons de 
hülde van zijnen eerbied eh 
zijnen ijver aanlebieden. Daar, 
gedurende de honderd dagen, 
zijne betrekkingen met den her-
tog DE FELTRE te Gend, aan 
LobEWiJK XVIII, zijne uitste-
kende bekwaamheld hadden doen 
kennen •, zoo bekleedde hem de 
koning met de uilgebreidste vol-
magt, om het koninklijke leget 
in Bretagne te organiseren, Na 
1815," Voerde hij achtereenvol-
gend hol bevel in de departe-
menten Ile-et-VilainO eh CoM-
du-Nord< In 1825 , door het 
collegie van Ploärmel, tot af-
gevaardigde berioemd, onder-
scheidde hij zieh ih de kamer, 
door de cordaatheid zijner staat
kündige gevoelens, en door 
zijne verkleefdheid aan het huis 
der BOURDONS. Ben der minis-
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ters van KAREL X zeide van 
hem: » Hij is de man uit ge-
heel Frankrijk, voor wien ik 
den meesten eerbied koester." 
Toen na het adres der 221 , de 
195 afgevaardigden', die hetzelve 
bestreden hadden, zieh geza-
menlijk naar de Tuilerien be-
gaven, om hunne gehechtheid 
aan den troön uittedrukken, 
plaatsten alien hem vrijwilliglijk 
en als bij toejuiching aan hun 
hoofd , zoo zeer genoot hü aller 
ach ting. Toen de omwente-
ling van 1830 de dynaslie, 
het voorwerp zijnen geheele toe-
genegenheid, had doen vallen, 
verliet hij voor altijd het staat-
kundige tooneel, en terwijl hij 
naar zijne landgoederen terug-
keerde, hield hij zieh vorder 
enkel bezig met het verbeteren 
van het lot der armen en lijr 
denden, die hem omringden. 
Zijn einde beantwoordde aan 
de christelijke gevoelens, van 
welke hij steeds was doordron-
gen geweest. Hij overleed in 
1846, in den schoot zijner fa-
milie, en door de troostmidde-
len der godsdienst versterkt. 
Zijn dood was een openbare 
rouw voor het land. Zijne 
lijkplegtigheden te midden van 
eenen grooten toevloed van ar
men , en van personen van al
lerlei rang, zonder onderscheid 
van kleur of partij, gevierd, 
deden zijne deugden meer schit-
teren dan de welsprekendste 
lijkrede.- » Het land," zegt 
een dagblad, welks.. gevoelens 
de zijne niet waren, » heeft 
in den persoon van den mar-
kies DE hx BoessiERE, een dier 
mannen verloren, waarop de 

menschheid zieh beroemt, en 
die een groot ledig achter zieh 
laten. Zulken mannen zwaait 
men geenen lof toe, mennoemt 
hen slechts, en de eerbied, 
de openbare erkentenis, de be-
wondering spreken luider en 
welsprekender dan de schitte-
rendste lofreden zulks zouden 
vermögen. Om' al het goede 
optenoemen, door den heer DE 
LA BoessiERE gewrocht, zou 
men de werklieden moeten on-
dervragen, welke hij bezig hield, 
meestal enkel omhunbestaante 
verzekeren, die grijsaards, aan 
welke hij jaarwedden verleende, 
die armen, welke hem met zoo 
veel regt hunnen vader noem-
den, al die ongelukkigen, welke 
bij hem hulp en troost vonden. 
Eene zoo edel afgelegde loop-
baan", een. zoo eervol leven, 
verdienen wel dieduizendenvan 
betuigingen van leed en eer
bied , welke wij rondom ons 
hooren afleggen, en waarvan wy 
zoo gaarne de tolk zijn." 

BOHUSZ (de abbe* XAVERIDS), 
een geleerde Pool, den 1 Jan-
uarij 1746 in Lüthauwen gebo
ren , werd, na zijne Studien 
in het collegie van Wilna vol-
bragt te hebben, geplaatst bij 
den beroemden ANTONIUS Tr-ZENHAUS, bijgenaamd den Pool-
sehen • COLBERT. Hij bereisde 
vervolgens bijna geheel Europa, 
en gaf een verslag dier reizen 
in drie zware boekdeelen in 
het licht. Hij ontwierp even-
zeer in drie deelen van het-
zelfde formaat de Geschiedenis 
van het verbondvan Bar; m a a r 

deze beide werken, violen met 
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verscheiden andere in de maand 
April 1794 , in de handen der 
Moskovieten, die dezelve ver-
nietigden. BOHUSZ overleed 16 
Warschau, in 1830. Men heeft 
van hem eene belangrijke Ver
handelte over de Litthauwsche 
nalie, in 1808, in de jaarboe-
ken der maatschappij van de 
vriendea der wetenschappen ge-
drukt; — De wijsgeer zonder 
godsdienst, Wilna, 1786. 

BOIELDIEU of BOYELDIEU (ADRIEN 
FRANÇOIS), een beroemde com-
ponist, den 16 December 1775 
te Rouanen geboren, ontving 
het eerste onderwijs in de toön-
kunst van' den organist BROCHER 
in zijne geboorteplaats. Naau-
welijks 18 jaren oud zijnde, 
vervaardigde hij eene kleine 
opera, die te Rouanen zoo .veel 
bijval vond, dat men hem aan-
raadde dezelve te Parijs te gaan 
aanbiedem Ongelukkiglijk voor 
,den jongen kunstenaar, had er 
juist te Parijs eene soort van 
muzijkale omwenteling pläats 
gehad, en daar hij in de eerste 
plaats moest leven, zoo gaf hij 
onderwijs op de piano, en werd 
stemmer van dit instrument; dit 
Voerde hem in het huis van 
ERARD, toenmaals de verzàmel-
plaatsvan alle beroemde kunste-
naars. Na eenige woorden eener 
romance te hebben gevondèn, 
verschaffe de keurige muzijk, 
welke hij op dezelve toepaste, 
hemveel bijval. Duo's voor piano 
en harp, die daarop versehe
nen, siaägden niet minder, en 
men vertrouwde hem eindelijk 
eene opera in 3 bedrijyen toe, 
Zoraïmè et Zulnare.; maar het 

mögt hem niet gelukken dezelve 
ten tooneele te zien voeren; 
vooraf moest hij zieh in stuk- • 
ken van één bedrijf beproeven; 
zijne eerste uitgevoerde opera 
was la famille Suisse ; daarop 
kwamen Zoraïme et Zulnare i 
Montbreuil et Verville, la Dôt . 
de Suzette, les méprises Espa
gnoles , Beniowski en le Calife 
de Bagdad aan de beurt. De 
buitengemeene bijval, waarmede 
dit laatste stuk onthaald wèrd, 
verblindde BOIELDIEU', toenmaals 
onderwijzer op de piano in het 
conservatorium, niet omtrent 
datgene wat aan hetzelve ont-
brak ; hij was bescheiden ge-
noeg, om lessen aan CHERUDINI 
te vragen, en Ma tante Aurore 
bewees, hoe zeer hij van dezelve 
gebruik had gemaakt'. Omirent 
dezen lijd werd hem de post 
van kapelmeester des keizers 
van Busland aangeboden, en 
de voordeelen aan denzelven' 
verbonden waren al te groot, 
om voor BOIELDIEU niet verlei
dend te zijn, die, ofschoon hij 
te Parijs in den eersten rang 
schitterde, er echter geduchte 
mededingers vond. Hij begaf 
zieh alzoo naar St. Petersburg, 
alwaar hij tot in 1811 verbleef, 
en alwaar hij de muzijk za-
menstelde van Télémaque en 
van Aline, reine de Golconde. 
Na zijne terugkomst in Frank-
rijk leverde hij achtereenvol-
gend : Rien de trop en La jeune 
femme colère nog in Busland 
gecomponeerd, verder Jean de 
Paris, La fête du village voisin, 
Le nouveau Seigneur, Charles 
de France (bij gelegenheid van 
het huwelijk des hertogs van 
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RERRV), gezamenlijk met HE-RQLP (zie dpt Art.), wiens in-
trede in de loopbaan, welke 
hij beslemd was zoo zeer opte-
luisteren, BOIELDIEU daardoor 
bevorderde} le Chaperon, het-
welk hij leverde pa zijne oppe-
ming in het Jnstituut, waarin 
hij in 1817 MEHUL verving. 
lies Yoitures versees, la Dame 
Manche en les Deux waits wa
ren zijne laalste voortbrengselep. 
Zijne reeds sederl lang onderr 
mijnde gezondheid verzwakte 
hoe langer zoo meer, en hij 
bpgaf zieh «aar de wateren, 

• doch vond er de herstelling 
niet, welke hij er zocht; men 
•vervoerde hem hij pa stervende 
naar Bordeaux, en van daar 
naar zijn, landgoed Jarcy, al-
waar Inj den 8 October 1834 
overload. Hij was lid van het 
jegioen van eer. 

BOISABD Of BOISSARD ( J . J . F. 
HL), de vruchtbaarste der Fran
sohe fabeldichters, in 1743 te 
Cae% geboren »was in 1768 

' seeretaris pij het regtsgebied 
van Nojtmandije, en verkreeg 
twee jaren later den post van 
kanselarij - seoretaris van den 
graaf van. Provence. Peze ge-
makkeüjke hedieningen, lieten 
hem genoegzaam tijd over, om 
zijnep smaak voor da dicht-
kunst aantekweeken. Verzor-
ger van den Mercure, dong 
hij bü verscheiden geleerde ge-
nootschappep naar uitgeloofde 
prijzen, en behaalde in 1790 
dien van Bouanen, door eene 
Ode getiteld le D&uge (de Zono}-
vhed). De omwenteling berpofde 
hem van zijne posten; en hy 

was met de nienwe regering le 
weinig ingenomen, om andere 
te vragenj hij keerde dus we
der naar zijne geboorleplaatg 
terug, alwaar hij voortging te 
dichten tot aan zijnen dood, 
in 1831 voorgevallen. De vel-
ledige yerzameling zyner Fahles 
bestaat uit 3 dl,n in 8,Y<>, in 
1773 , 1776 en 1806 gedrukt. 
Alle hebben verscheiden uitga-
ven gehad, of ten mipste der-
zelver titelblad zien vernieuwen. 
De, berijming derzelve is on-
gedwongen en los, doch pror 
zaisch j verscheiden derzelve 
bieden met eenen bevalligen 
verhaaltrant, oneindig gelukkige 
bij?onderheden en eene gezonde 
zedeleer aan, Zeker is het dal BOISARD LAFONTAINE het naaste 
op zijde is gestreefd. 

BOISSIEO (JOANNES JACOBÖS 
DE), te Lyon geboren, open-
baarde recds vroeglijdig zulk 
eenen bijzonderen aanleg en zui-
veren smaak. vo.or de teeken-
kirnst, dat zijne familie, die 
hem voor de• magistratuur,№ 
stemde, zieh genoodzaakt zag, 
aan zijn verlangen toetegeven, 
en hem onder het opzigt van 
den beroemden historie-sehilder FRONTIER teplaatsen. Hij mäakte 
spelle vorderingen, en ging zijne 
talenten verder te Partys ont-
wikkelen, alwaar hij met ver
scheiden verraaarde kunstenaars 
in kennis kwam. Hij begaf 
zieh' vervolgeps met den hei> tog DE LA ROCHEFOUCAULD , die 
hem had leeren kennen en 
waarderen, naar Halte, en ver-
rijkte er zijne portefeuillea, met 
al de meesterstukken, welke 
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men aldaar bij elke schrede 
aantreft. In zijn vaderland terugr 
gekeerd, vervaardigde. hij ver
scheiden schilderijén; maar daar 
de lucht der olie-verwen voor 
zijne zeer zwakke gezondheid 
hoogst nadeelig werd, zoo* liet 
hij de schilderkunst geheel va
ren', om zieh uitsluitend aan 
het graveren met sterk'water 
toetewijden, waarby' hij later 
het gebruik van het steekijzer 
voegde, en in beide zeer wel 
slaagde. Verscheiden zijner piar 
ten, in den smaak van dievap REMBRANDT, bieden een zeer 
bevallig uitwerksel aan. Men 
prijst vooral die van den Kwak-
zalver, volgens de schilderij van KAR,EL DDJARDIN (zie dat Art. 
-Wik.-). In. zijne teekeningen 
ontwaart men eene zeer rijke, 
schilderachtige, zachte en ge-
leerde zamenstelling. Verschei
den vorsten ep de beroemdste 
liefhebbers zochten zijne voort-
brengselen. Hij overleed te 
Lyon, den 1 Mei 1810. De 
heer DDGAS-MONTBEL heeft ach
ter zijne geschiedkundige lof-
rede, de naamlijst zijner werken 
geplaatst, die uit 107 stukken 
bestaat. 

BOLETO. -*» Zie BOULEN -Wbk.-

BOLÍVAR (SIMON) , den 25 Julij 
1783 , te Coráceas, in Colum
bia , uit eene aanzienlijke familie 
geboren, werd vroegtijdig naar 
Madrid gezonden, alwaar hij 
zijne studién ten einde bragt. 
Hij reisde daarop door Frank-
rijlc, Engeland, Italie, Zwitser-
land, eengedeelto van Duitsch-
land, en kwam te Madrid terug, 
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alwaar Inj in den echt trad, 
met de dochter van den mar-
kies D'USTARIZ , die weinige ja^ 
ren vöor de omwenteling van 
Caraccas oyerleed. BOLIV4R was 
in Amerika teruggekeerd, üjr 
dens den eersten opstand van 
zijn land tegen Spanje, in 181Q, 
Hij wilde geenerlei deel aan die 
omwenteling nemen, tot opden 
oogenblik dat hij zagdat zijne 
landgenooten, in het onvermö-
gen, om aan de Spaansche Iroe-
pen het hoofd te bieden, weder 
onder de heersohappy van het 
moederland zouden kpmen. Na 
bij het hof van Lenden, met 
eene gewigtige zending belast 
te zijn, welke hij op zijne kos
ten ten uitvoer hragt, werd.hij 
door den generaal MIRANDA met 
het bevelhebbersQhap over Pu-
erto-Cabello bekleed. In 1812., 
op den oogenblik der noodlot-
tige aardbeving, welke Caraccas 
verwoestte, liet hij de citadel 
door de Spaansche gevangenen, 
die er in opgesloten waren., 
overrompelen, en zag hy zieh 
verpligt de wijk naar Guayra 
te nemen. Met een nieuw com-
mandement belast, trok hij aan , 
het hoofd van zes duizend man 
over de Andes, sloeg de Span-
jaarden, en zag zieh weldra aan 
het hoofd van eene genoegzaam 
talrijke schaar, om op Carac
cas aantetrekken. MONTEVERDE 
kwam hem te gemoet en werd 
geslagep. Na zijne zegepraal, 
deed BOLIVAR , op den 4 Au
gustus 1813, zijpen plegtigen 
intogt in Caraccas; hij behan-
delde degene die aan het moe
derland getrouw waren gebleven 
met gematigdheid, en had de 
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voldoening net geheele grond-
gebied van Venezuela aan de 
republiek onderworpen le zien. 
Hij liel aan MONTEVERDE, die 
naar Puerto-Cabello gevlugt was, 
de uitwisseling der krijgsgevan-
genen voorstellen, welke die 
generaal van de hand wees, 
niettegenslaande deze overeen-
komst veel meer manschappen 
aan zijne gelederen zou heb-
ben teruggegeven, dan hij er 
behoefde uitteleveren. Er had 
een nieuw gevecht plaals, te 
Agua - Calíante, alwaar BOLI
VAR andermaäl zegevierde. Hij 
belegerde vervolgens Puerto-Ca
bello , maar de moed der Span-
jaaiden maakte zijne pogingen 
vruchteloos. BOLIVAR, die zieh 
tot dictator had' doen uitroepen, 
ontving eensklaps van het con-
gres van Nieuw-Grenada het 

• bevel om het burgerlijke bestuur 
in de provincie van Caraccas te 
herstellen: hij scheen in het be
gin te weifelen; maar nadat het 
gemor, hetwelk zieh zelfs in zijne 
tent deed hooren, hem omlrent 
• de ware gesteldheid der geesten 
• had ingelicht, beriep hij, tegen 
den 2 January 1814, eene al-
gemeene vergadering, in welke 
hij , verslag gaf van zijne han-
delingen en bedOelingen, en aan 
welke hij zijne volmagtenover-
gaf. Zijne verklaringen deden 
net wantrouwen wijken, en men 
droeg hem de dictatorial magt 
op, tot aan de vereeniging van 
Venezuela met Nieuw-Grenada. 
Nadat de: Spaansche partij de 
negers tot opstand had verwekt, 
en er onregelmatige benden van 
had gevormd, welke de groot-
ste buitensporigheden bedreven, 

werd de oorlog verschrikkelijk, 
en werden de krijgsgevangenen 
meédoogenloos vermoord. In 
weerwjl van zijnen geest van 
gematTgdheid, liet ook BOLÍVAR, 
uit wedervergelding, acht hon-
derd Spaansche krijgsgevange
nen ten dood brengen. Hij sloeg 
verscheiden koningsgezinde le-
geraanvoerders. Maar , daar hij 
te zeer op zijn geluk rekende, 
verdeelde hij zijne magt, enon-
dervond in de vlakten v&a'Cura, 
eene nederlaag, ten gevolge van 
welke Cumana, Guayra en Ca
raccas zieh voor het moeder-
land verklaarden. Op nieuw 
geslagen in het gevecht van 
Ar agüita, scheepte BOLÍVAR met 
eenige officieren zieh in naar 
Carthagena. BIVAZ en BERMUDES 
beproefden om de zaak der on-
afhankelijkheid weder te doen 
herleven, en wel in het begin, 
met eenig goed gevolg. Maar zij 
werden weldra overwonnen, en 
de eerste, in hahden derkonings-
gezinden ge vallen zijnde, werd. 
onthoofd. De tweede nam de 
wijk naar Margarita, en hand-
haafde zieh aldaar tot op den 
oogenblik, waarop eene: krijgs-
magt, onder de bevelen van MORILLO, uit Cadix vertrokken, 
Carthagena kwam belegeren. BOLÍVAR, die genoemde plaats 
verlatén en Santa-Fé-de-Bogota 
onderworpen had, snelde Car
thagena te hulp, en vereenigde 
zijne troepen met die welke de 
stad verdedigden. Hij begaf zieh 
vervolgens paar Jamaica, om 
er versterkingen te zoeken; 
maar daar 'gebrek aan geldmid-
delen vertragingen had teweeg 
gebrägt, kwam de ondersteuning 
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eerst aan, na de övergave der 
plaats, die zieh gedurende vier 
maanden • verdedigd had. De 
Spanjaards, door deze overwin-
ning laatdunkend geworden, 
maakten zieh zelfs de inboor-
lingen vijandig, welke in hunne 
gelederen slreden, en die zieh 
met de onafhankelijken veree-
nigden. Benden gudrillas of 
partijgangers overstroomden alle 
geweslen, en veronlrustten de 
Spanjaards, wier convooijen zij 
onderschepten en wier gemeen-' 
schap zij afsneden. BOLIVAR 
landde alstoen met de troepen, 
welke hij met zoo vele moeite 
en standvastigheid geprganiseerd 
had, vereenigde met dezelve 
bij: Cumana, eenige corps der 
guörillas, ging weder onder 
zeil, om bij Chproni of Coro 
met dezelve te ankeren; hij zette 
aldaar zijne voorhoede aan wal, 
die door den Schot MAC-GR̂GOR 
werd aangevöerd, Terwijl zijn 
luitenant zieh van Maracao en 
van Cabrera meester maakte, 
landde hij te Ocumaro, en vaar-
digde aldaar eene proclamatie 
uit, waarin hij het beginsel 
van de vr'vjverklaring der negers 
erkende. De kolonisten van 
Venezuela zagen in deze er-
kenning hunnen ondergang, en 
verlielen BOLIVAR, die aan zijne 
eigene krachten overgekten , an-
dermaal geslagen werd. Hij ver
eenigde zieh met zijne luitenants MAC-GREGOR en ARISMENDI , die 
naar Barcelona waren gevlugt. 
Na te Cäyes te , naauwernoöd 
den dolk eens mbordenaars te 
Jjjn ontsnapt, beriep hij öp 
het eiland Margarila, het al-• h DEEL. 

gemeen eongres der provincie, 
en behaalde eene overwinning 
op MORILLO , die hem kwam 
belegeren. De onafhankelijken 
verkregen weldra weder op alle 
punten de overhand. Tot opper-
hoofd van Venezuela benoemd; 
vestigde BOLIVAR ; zijn hoofd-
kwartier te Angostura, en be-
stuurde er de zaken. der repa-
bliek. Den 31 December 1817 
trok hij de , Orenoque op, en 
bevond zieh, na eenen marsch 
van twee-en-veertig dagen, aan 
den voet der wallen van Cala-
bozo, drie honderd mijlen van 
Angostura, en noodzaakte Mo-
EiLLO, die stad te vertaten, en 
zieh naar Valencia te begeven. 
Laatstgenoemde beproefde om 
zijnen vijand te overrompelen, 
op den oogenblik, wäarop hij 
een gedeelte zijner troepen zond, 
om zieh van eenige naburige 
Steden meester te maken, en 
het gevecht duurde vijf dagen, 
te Cabrera, te Maracao en te. 
Puerta. Doch MORUXO gekwetst, 
koos met verlies den aftogt. Op 
den 17 April 1818, was BOLI
VAR op het punt, om door den 
kolonel LOPEZ , die, terwijl hij 
sliep, met 12 manschappen in 
zijne tent was doorgedrongen, 
aan de Spanjaarden te worden 
overgeleverd. Hij had slechts 
den tijd,vom genoegzaam naakt' 
to onlsnappen. De veldtogt ein-
digde met de afmatting van beide 
partije*n,en BOLIVAR opende 
op den 15 iFebruarij 1819, het 
eongres van .Venezuela. Hij 
Steide er eene republikeinsche 
constitutie voor, die, aangeno-
men, werd, en legde oogenblik-. 
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kelijk de hoogste magt neder. 
Maar de vergadering verzocht 
hem, voor alsnog een gezag 
te behouden, dat meer dan 
ooit aan« het vaderland nuttig 
kon zijn. Hij nam deze ver-
lenging van dictatorschap aan, 
en begon» den veldtogt weder 
met een nieuw leger. De Span-
jaarden, kortelings geslagen, 
door den republikeinschen ge-
neraal SANTANDER , waren naar 
gene zijde der Cordillères ge-
weken; BOLIVAR trok over deze 
bergen en behàalde op den vij-
and twee zegepralen, die hem 
de poorten van Tunja en Santa-
Fé openen, en hem Nieuw-
Grenada overleveren, hetwelk 
vraagt om met de provincie 
Venezuela vereenigd te,worden, 
terwijl het BOLIVAR tot zijn op-
perhoofd kiest. Na SANTANDER 
als vice-president ,16 hebben ach-
tergelaten, kwam hij te An
gostura, aan het hoofd van een 
sterk leger terug, én het al-
gemeen congres vereenigde de 
beide gewesten, onderdennaam 
van republiek van Colombia, 
terwijl het het aanleggen eener 
nieuwe hoofdstad beval, die den 
naam van Bolivia zoude dragen. 
Beeds in de eerste dagen van 
1820, begonnen de vijandelijk-
heden op nieuw, en BOLIVAR', 
overwinnaar te Calabozo, zette 
zijne voordeelen voort, tot op 
den dag waarop het berigt der, 
Spaansche' omwenteling in Ame
rika aankwam. Er werden als-
toen te Truxillo onderhande-
lingen geopend, tusschen den 
Colombiaanschen dictator en den 
Spaanschen generaal MORILLO, 
en deze beide legerhoofden slo-

ten een verdrag, bij het welke 
Spanje BOLIVAR moest erkennen 
als eersten president der repu
bliek Colombia, die zamenge-
steld was uit: l.o de provincie 
Caraccas; 2.o Nieuw-Grena-
da, of onder-koningrijk van 
Santa-Fé, en 3.o de provin« 
cie Quito. Dit verdrag werd 
niet bekrachtigd. Terwijl een 
congres zieh bezig hield, om de 
grondslagen van den nieuwen 
Staat te bepalen, verzekerde 
BOLIVAR bepaaldelijk, tegen de 
veldheeren MORALES en LA TOR
R E , de onafhankelijkheid van 
zijn land. Peru bleef nog on-
der de heerschappij van Spanje. 
BOLIVAR begaf zieh naar dat 
land, om den opstand te lei-
den , die er tegen het moeder-
land uitborst. De Peruvianen 
droegen hem ook het dictator
schap op; hij legde hetzelve, 
na het eindigen van den oorlog 
weder neder, .en Steide zieh te 
vreden met den ti toi van el 
Libertador (Bevrijder), welken 
hem de volken gaven, te gunste 
vän welke hij gestreden had. 

;Den 14 Mei 1826 , werd hij 
met 583 stemmen van de 608 
stemgeregtigden tot president 
van Colombia, en SANTANDER 
met eene kleinere meerderheid 
tot vice-president benoemd. 
Weldra ontstond er verdeeld-
heid tusschen deze beide man
nen. Nadat het gedrag van den 
generaal PAOZ, militairen be-
velhebber der provincie Vene
zuela , hem door het congres 
had doen afzetten, had er by 
deze gelegenheid, te Valencia 
een opstand plaats, en in af-
wachting der aankomst van BO' 
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LIVAH , die zieh toenmaals in 
Opper-Peru bevond, werd PACZ 
door de opstandelingen met alle 
magt bekleed. Binnen weinige 
dagen verspreidde zieh de op-
stand door alle kust-steden; BOLIVAR werd alom tot Dictator, 
en PAÖZ tot zijnen luilenant 
nitgeroepen. Intusschen had de 
Bevrijder, die zieh in 1822 
voor de öönheid der republiek, 
en niet voor eenen feederativen 
Staat had: verklaard, de repu
bliek van Opper-Peru gesticht, 
die den naam van Bolivia moest 
aannemen, en waarvan hem 
het presidentschap werd opge-
dragen. Door zijne hulp waren 
de Spahjaarden uit dat land 
verdreveoj maar weldra schenen 
de Peruvianen te vreezen, dat 
de heerschappij van hunnen 
bevrijder op hen drukken zoude. BOLIVAR door dezegemoedsstem-
ming beleedigd, drejgde met 
zijn leger te willen optrekken. 
Het Peruviaansch congres door 
dit besluit verschrikt, bad hem 
de opperste magt- te willen be-
houden. Hij wijzigde alstoen 
een gedeelte der constitutie, 
welke hij aan Peru had gege-
ven,. Steide een nieuw kiesstel-
sel voor, en voerde. de drie 
wetgevende kamers in, der tri-
bunen, Senatoren en censors, 
Bij keerde daarop naar Colom
bia terug, entrok, na eene 
afwezigheid van 6 jaren, op 
den 19 November 1826, Bogota . 
zegevierend binnen. Krachtens 
een kwalijk verklaard arlikel 
der constitutie, bekleedde hij 
weh zelven met het dictator-
schap, herslelde PAÖZ, onder 

P 

de goedkeuring zijner hande-
üngen, in het bestuur van Ve
nezuela, en bekommerde door 
zijn gedrag in deze omslandig. 
heden , voor eenen oogenblik, 
de vriendep der vrijheid. De 
hurger-oorlog, welke Colombia 
bedreigde, werd gesmoord, doch 
door maatregelen, welke de con
stitutie niet wettigde, De ver-
ontwaardigde SANTANDER bood 
zijn ontslag aan, en BOLÍVAR , 
onderrigtdat men hem verdacht 
hield van naar het despotismus 
te streven, volgde zijn voor-
beeld. —- Beide aanbiedingen 
werden van de band gewezen, 
Daarop vernam men, dat er in 
Peru- een nieuwe opstand was 
uitgeborsten, en dat de Boli-
viaansche constitptie er gebeel 
vernietigd was. Het ColombiT 
aansché congres vereenigde zieh, 
en BOLÍVAR Steide voor öm de 
staalkundige aangelegenheden 
des lands door eene coriventie 
te besiechten; SANTANDER ver-
zette zieh daartegen, doch 
vruchteloos. Het congres nam 
het voorstel van den Bevrijder 
aan, die, zoo als wij reeds 
gezegd hebben, de eenheid der 
republiek wilde, terwijl SANTANDER eenen feederativen Staat 
yerlangde, gelijkvormig aan 
dien der Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika. Er hadden ver-
kiezingen plaats, en de con-
ventie werd beroepen tegep den 
2 Maart 1828. Den 9 April 
daaropvolgende' geconstitueerd 
zijnde, voerde rij n i e t s ' > 
en BOLÍVAR zond de leden der-
zelve terug.. De municipala 
vergaderingen, welke daarna op 

2 
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verscheiden plaa'tsen gehouden 
•werden, droegen de opperste 
magt aan BOLIVAR op, en SAN-
TANDER zag zieh verpligt, zieh 
te verwijderen. BOLIVAR, onte-
vredeh, dat de Colombianen 
uit Peru waren verdreven, ver-
klaarde den oorlog aan die re-
publiek; maar hij vernam te 
gelijkertijd, dat een Spaansch 
leger zieh te Havana vereenigde, 
en tegen Colombia bestemd 
scheen. In deze omstandighe-
den vaardigde hij te Bogota, 
den 27 Augustus 1828, in hoe-
danigheid van bevrijdend presi
dent, een organiek besluit uit, 
welk eene nieuwe provisioneele 
constitutie der republiek was, 
uitvoerbaar tot in 1830. Eens-
klaps ontslond er tegen hem 
eene zamenzwering, en wel 
onder mannen, die hem scho
nen toegedaan; de zamengezwo-
renen drangen tot in de kamer 
van den president door, die 
hun enkel ontsnapte met door 
een venster te springen. Het 
volk nam geenerlei deel aan 
dezen opstand, en de goede 
houding der Soldaten had den-
zelven weldra beteugeld. Het 
gevaar, waaraan BOUVAR was 
bloptgesteld geweest, deed hem 
het dictatoriale gezag aannemen. 
Verscheiden der zamenzweer-
ders werden gefusileerd; en 
de doodstraf; waartoe SANTANDER 
veroordeeld was, werd in eene 
eeuwigdurende ballingschap Ver-, 
anderd. De dictator hield zieh 
daarop uitsluitend bezig, met 
den oorlog tegen Peru, die in 
1829 ophield, en sediert dat 
tijdstip wijdde hij al zijne zor-
gen aan de belangen van Co

lombia toe. Hij- .overleed te 
San-Pedro, bij Santa-Martha, 
den 17 December 1830, na 
met godsvrucht de laatste Sa
cramenten der H. Kerk ontvan-
gen te hebben. Hij-had zijne 
fortuin opgeofferd aan de zaak) 
welke hij verdedigde, en uit 
zijne eigene middelen de bevrij-
ding van een aan'tal slaven be-
kostigd. Ook is deze buiten* 
gewone man in eenen aan dö 
behoeite grenzenden Staat over-
ledeni 

BOLYJSGBROKE. — Zie B0L1K6-
BROKE -Wbk.-

BON (L. A.), — ter vervan-
ging van het Artikel BON (N.)( 

in het Wbk. — divisie-generaal, 
te Bomans, den 25 October 
1758 geboren, begaf zieh, in 
1775, onder het infanterie-ré
giment van.Bourbon, waarmede 
hij naarde koloniën overstak. 

' Na achljarige dienst, in Frank-
riß teruggekeerd, begaf hij zieh 
weder naar zijne haardsteden. 
Bij de oprigting der bataillons 
vrijwilligers, werd BON verkozen 
om over een derzelve het bevel 
te voeren ; hij geleidde hetzelve 
naar de -Oosteliße Pyrénéen, 
alwaar hij de veldtogten van 
1792—1794 medemaakle. Als 
adjudant-generaal, in de divisie 
van den generaal LEMOINE ge-
plaatst, verdiende hij door zijn 
schoon gedrag., bij het beleg 
van Bellegarde, den rang van 
brigade-generaal -, hij ging tot 

• het leger van Italie over, streed 
te St. Georges, te la Favorite, 
te Tenca, en overläadde zieh 
met. roem op de brug van Arcóle, 
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alwaar hij gekwetst werd. Den 
16 Maart daaropvolgende, be-
scherrade hij den overtogt der 
Tagliamento, en droeg op den 
22 bij tot de nederlaag der vijan-
delijke voorhoede. Vervolgens 
werd hij tot bevelhebber der 
8.° militaire divisie benoemd. 
BON onderscheidde zieh verder 
in den veldtogt van Egypte, 
behaalde verscheiden voordeelen 
op de Mammelukken, en trok 
de stad Cairo aan het hoofd 
zijner divisie binnen. Hij droeg 
bij tot de inneming van El-
Arich, veroverde Gaza, bestorm-
de Jaffa, en vond den dood 
voor St. Jean d'Acre, den 10 
Mei- 1799. Toen de keizer 
veertien jaren later, de militaire 
school van St. Germain bezocht, 
de lijst der kweekelingen nazag, 
en op dezelve den naam van zij-
nen ouden wapenbroeder vond, 
liet hij aanstonds den jongen 
BON komen. » Waâr is uwe 
moeder?" vraagde hem NAPOLEON. — » Zij woont, ant-
woordde de jongeling, te Parijs 
Op eene Vierde verdieping, alwaar 
zij van honger sterft." Deze 
vergetelheid werd oogenblikke-
lijk hersteld ; de weduwe van 
den generaal BON ontving eene 
dotatie, en de zoon, die tot. 
vrijheer werd verheven, ontving 
eene andere. 

B O N A L (FRANCISCTJS DE), in 

1734, op het kasteel van Pönal, 
in het diocees van Agen, geboren, 
werd achtereenvolgend kanoriik 
en jjroot-vikaris te Clialons-sur-
Saônedirecteur-generaal der 
karmelieten, en in 1776, tot. 

den bissehoppelijken etoel van 
Clermont benoemd. Onder de 
beroemde mandementen, door 
hem uitgevaardigd, onderscheid
de men het laatste, welke in 
1789 verscheen, 1 in hetwelk 
deze waardige prelaat zijne stem 
verhief tegen de losbandigheid 
der drukpers, en de rampen 
aankondigde, die op het punt 
stonden van over zijn vaderland 
uittebarsten. Hij ontwikkelde 
een groolsch karakter in de 
vergadering der aigemeene sta-
ten, waarvan hij lid was, vooral 
op den 13 April 1790, wanneer 
er verklaard werd, dat men 
geene • heerschende godsdienst 
zoude erkennen. Op den 9 Julij 
deszelfden jaars,deed BONAL, 
bij gelegenheid van den eed op 
de burgerlijke constitutie der 
geestelijkheid, deze woorden 
hooren: » Mijne heeren, terwijl 
ik mij te binnen breng, alles 
wat ik aan Caesar möet geven,. 
kan ik mij ook niet ontveinzen 
wat ik aan God verschuldigd 
ben! Ja, in alles wat de bur
gerlijke , staatkundige en tijde-
l'rjke zaken betreft, acht ik het 
billijk te zweren van de con
stitutie te willen handhaven. 
Maar eene wet, verre boven 
alle menschelijke wetten verhe
ven," gebiedt mij openlijk te 
verklaren, dat ik in den bur-
gerlijken eed niet kan begrijpen, 
die aangelegenheden, welke uit 
derzelver aard tot het geestelijke. 
gezag behooreh; dat alle vein-
zerij te dien opzigte eene mis-
daad, elke schijn, die dezelve 
zou kunnen doen vermoeden, 
van mijnen kant eene ergernis 

3 . 
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zoüde zijn" Men herinnert 
zieh nog het antwoord door DE 
BONAL aan FARGET gegeven, die 
door MIRABEAU in de kamer der 
geestelijkheid gezonden was, ten 
eindö de leden derzelve te be
wegen , om zieh, in den naam 
mn den God des vredes, met 
den burgerstàhd te vereenigem 
» De God des vredes, zeide 
hij, is ook de God der orde en 
regtvaardigheid." Nadat LODE-
WIJK XVI hem uit zijne gevan-
genis des Tempels, eenen brief 
had geschreven, die in den 
Moniteur van 6 December 1792 
is opgenomen,.om te weten of 
het hèm geoorloofd was zijne 
Paâsch-communiô .te houden, 
spoorde de bisschop van Cler
mont, na verscheiden door hunne 
künde beroemde prelaten te 
hebben geraadpleegd, hem aan, 
om dezelve uittestellen. Hij 
leed veel voor de zaak der gods-
dienst, en na zieh genoodzaakt 
te hebben gezien zijn vaderland 
te verlaten, nam hij de wijk 
naar Engeland, alwaar hij in 
1800 overleed. Men vindt be-
langrijke bijzonderheden over 
het leven van dezen deugdza-
men bisschop in de Mémoires 
pour servir à l'histoire de la 
persécution Française, door den 
abbé HESMIVÏ D'AURIBEAU, op 
last van Pius VI verzameld. 

BONALD (LODEWIJK GABRIÔL 
AMBROSIUS , burggraaf DE) , uit 
eene der oudste familiën van 
Rouergue gesproten, werd den 
2 October 1754, te Milhau($r. 
dep.* Aveyron) geboren. Door de 
zörg zijner moeder, eenèvrouw 
van zeldzame Verdiensten opge-

N. 

voed, openbaarde' hij reeds in 
zijhe kindschheid even ̂ öovele 
godsvrucht als schranderheid. 
Na in het collegie de schitte-
rendste vorderingen te hebben 
gemaakt, begaf hij zieh onder 
de musketiers $ bij de vemieti-
ging van dat corps, verliet hij 
de dienst, en aanvaardde, in 
1785, den post van maire van 
Milhau. In 1790, tot lid der 
administratie van het dep.1 der 
Aveyron benoemd, werd hij wel-
dra tot president derzelve ver-
kozen; maar toen de wetten en 
de gödsdienst in eene gemeen-
schappelijke schipbreuk met de 
koninklijke magt waren vergaan, 
nam hij zijn ontslag. De brief, 
in welken hij de beweegredenen 
van zijn gedrag ontwikkelt, was 
vol van al te edele, al te groot-
moedige gevoelens, om nietden 
haat der- revolutionnairen opte-
wekken; en om aan denzelven te 
ontsnappen, moest hij Frankriß 
verlaten. Na den veldtogt van 
1792, in het leger der prinsen, 
te hebben medegemaakt, kwam 
hij met zijne kinderen, de stad 
Heidelberg bewonen, alwaar bij 
zijne Theorie etc. (Bespiegeling 
der staatkundige en godsdien-
stige magt) zamenstelde > eenbe-
langrijk werk, hetwelk wij later 
zullen ontleden, en waarvan de 
eenige, naar Parijs gezonden 
uitgave, op last van het direc-
toriüm, bijna geheel werd in 
beslag genomen en vernietigd-
Na den 18 brumaire op de lijst 
der uitgewekenen doorgehaald, 
keerde hij naar Frankrijk terug, 
en begaf zieh naar zijn landgoed 
Monna. Reeds door verscheiden 
schriften bekend, die hem in 
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den eersten rang der denkers 
en dér publicisten hadden ge-
plaatst, vereenigde hij zijne 
pogingen met die der schrij vers, 
welke even als hij, zieh aan de 
wederopbouwing der maatschap-
pij, op derzelver ware'grondsla-
gen toewijdden, en leverde niet 
minder talrijke dan belangrijke 
artikelen aan den Mercure en 

• aan het Journal des Débats. 
In 1808, tijdens de organisatie 
der universiteit, tot titulair 
raad derzelve benoemd, meende 
hij die betrekking niet te kun-
nen aannemen ; en het was 
slechts op aandrang zijner vrien-
den, en eerst na verloop van 
twee jaren, dat hij eindelijk 
besloot in den raad zitting.te 
nemen. De lieizer, die zijne 
talenten en zijn edel karakter 
op prijs Steide, wilde hem de 
opvoeding des konings van Rome 
toevertrouwen, en LODEWIJK NAPOLEON, koning van Holland, 
schreef hem eenen ' even zoo 
edelen als treffenden brief (*), 
om hem te bewegen zieh met 
die van zijnen oudsten zoon te 
belasten; maar niets was in 
Staat, hem in het door hem 
genomen besluit, van zijne stille 
schuilplaats niet te vertaten, te 
doen wankelen. Eeràt met de 
restauratie begint zijne staatkun-
dige en wetgevende loopbaan. 
Den 17 Junij 1814, door den 

P 

koning tot lid van den raad 
van het openbaar onderwijs be
noemd , nam hij deel aan aj 
de gewigtige beraadslagingen, 
welke omtrent dezen lijd plaats 
hadden. Zijne Reflexions etc. 
(Overwegingen over het algemeen 
belang van Europa), waarin hij 
vraagde dat de grenzen van 
Frankrijk weder tot aan den 
Rijn werden uitgestrekt, bragten 
eenen grooten indruk te weeg. 
Voor een' door zijne geschriften 
en zijne welsprekendheid zoo 
beroemden man, was reeds se-
dert lang de plaats in de Fran-
sche akademie aangewezen; hij 
kwam in dezelve in de maand 
Maart 1816. Bij de tweede 
terugkomst des kohings, werd 
hij tot lid van de karaer der 
afgevaardigden verkozen, en nam 
aldaar zitting tot aan zijne be-
noeming tot het pairschap in 
1823. AI de in die betrek-
kingen, door hem yitgesproken 
redevoeringen dragen den Stem
pel zijner overtuigingen en zijner 
inborst, en doen hem kennen 
als den vriend zijns vaderlands, 
en als onwrikbaar gehecht aan 
de beginselen der monarchie. 
De bijval, welke aan zijn voor-
stel tot de afschaffing der wet 
op de echtscheiding te beurt 
viel, was een der gelukkigste 
wetgevende zegepralen der res
tauratie. Het was te doen om 

4 , 

(*) Men vindt dezen belangrijken brief in zijn geheel, in eene 
aanmerking des Vertalers van WIEDEMANN'S Handboek der Algemeene 
Wereldgeschiedenis, 2.°uitg. in 12.m», L°dl., 3.«aft., biz. 904—906, 
bij do Uitgcvers dezes in het licht versehenen. 

V e r t a 1 e r. 
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heer DE VILXELE, tot president 
der commissie van censuur be-
noemd, werd hij omdeze reden 
het voorwerp der hevigste aan-
vallen. Hij had die betrekking 
aangenomen, uit achting voor 
koning KAREL X , en uit Vrees 
van door zijne weigering , het 
bestuur in nieuwe moeijelijkhe-
den te wikkelen. Na vijitien 

• jaren te hebben gearbeid en 
geworsteld, moest hij de smart 
ondervinden, van eene omwen
teling te zien voltooijen, welke 
hij voorzegd had, zonder dezelve 
te kunnen tegengaan of zelfs 
te vertragen. Onderworpen aan 
de besluiten der Voorzienigheid, 
die door het instorten van eenen 
troon; de beide uiteinden zijner 
loopbaan wilde kenmerken, deed 
hij zonder leedwezen afstand 
vän al zijne eereposten, terwijl 
hij zieh gelukkig achtle dezelve 
zonder wroeging te kunnen ne-
derleggen. Van dien oogenblik af 
verliet hij zijn landgoed Monna 
niet weder. Bewonderd wegens 
zijne talenten, geeerd wegens 
zijn karakter, edel in zijne af-
zondering, zoo als hij zulksin 
zijne ballingschap was geweest, 
wijdde hij de jaren, welke God 
hem nog overliet, toe, om rond-
om hem door zijne voorbeel-
den, door zijne liefdadigheid al 
het goede uittestrooijen, dat in 
zijn hart lag opgesloten. Hij 
overleed den 23 November 1840, 
alzoo in den hoogen ouderdom 
van 86 jaren, terwijl hij zieh 
tot op zijnen laatsten levensdag 
bezig hield met de groote gods-
dienstige en, maatschappelijke 
vraagstukken, die de Studie van 
zijn geheele leven hadden uit-

te weten of het huwelijk het 
dierlijke en Woeste kenmerk 
zoude behouden, dat de wetten 
der omwenteling, in navolging 
der ouden, aan hetzelve gege-
ven hadden; of het niet anders 
zou zijn dan Wettig overspei, 
goedgekeurde ontrouw,-of dat 
het, door het hernemen van 
zijnen voortreffelijken invloed, 
op het lot der beide seksen, 
weder zoude steunen op den 
geest der godsdienst, teü einde 
de zeden te zuiveren en te vol-
maken, de banden van denmet 
ernst aau de vrouw verbonden 
man te heiligen en onverbreek-
baar te maken. Het was te 
doen om eindelijk te weten of 
de menschheid bij voortduring 
twee duizend jaren zou terug-
gaan, dan of zij zieh nog een-
maal zou vereenigen mel dien 
beschämenden geest, waaraan de 
wereld hare nieuwe deugden, 
en het bewonderenswaardig ge-
heel der maatschappelijke wet
ten , welke haar besturen, te 
danken heeft. Door de verre-, 
gaahdste onregelmatigheid in de 
Fransche instellingen te- doen 
ophouden, en door Mjne land-
genooten op den waren weg des 
vooruitgangs te plaatsen, loste 
Inj een allergewigtigst Vraagstuk 
öp : de aanneming 'zijner voör-
stellingen kan beschouwd wor
den als de zegepraal van het 
christelijk Spiritualismus, op 
de heidensche zinnelijkhejd. Een 
geheel zedelijk welboek, eene 
geheele beschavmg doet zieh hier 
op. Zijn standpunt in de kamer 
der pairs was hetzelfde als in 
de kamer der afgevaardigden. 
Onder het minislerie van den 



N. 233 

gemaakt. Men-heeft van hem: 
l.o Theorie etc. (Bespiegeling 
der stadtkundige en godsdien-
stige magt), Constans, 1796, 
3 a V , in 8.™ In dit uitge-
breide werk, welligt een der 
gewigtigste dat de vorige eeuw 
heeft voortgebragt., tracht hijde 
vereering der groote herinnerin-
gen weder optewekken, welke 
der menschheid het meest tot eer 
hebben verstrekt: zoodat wan-
neer de meeste zijner tijdgenoo-
ten de materialistische theorien 
van COP.B-ILI.AC en der encyclo-
pedisten aannemen, hij veel 
verhevener gevoelens voorstaat:" 
hetgene waar hij naar streeft, 
is de burgerlijke maatschappij 
vast te stellen (te constitueren), 
door aan de godsdienstige en 
staalkundige maatschappij hare 
grondslagen te gevan: het is naar 
dat doel dat hij al de inspan-
ningen van zijn vernuft, al het 
vermögen zijner bespiegelingen, 
al den adel zijner ziel rigt. De 
18.e eeuw had den mensch 
verminkt, door uit zijne zamen-
stelling het goddelijke gedeelte 
wegteriemen, hij herstelt hem 
door hem hetzelve wedertegeven, 
raet die onwederstaanbare rede-
neerkracht, welke de overtuiging 
voortbrengt, De _ regeringen , 
welke sedert de constituerende 
vergadering op elkander waren 
ingestort, hadtlen vooral gehan-
deld in den näam der mensche-' 
lijke personaliteit; wat hem 
betreft, zoo is hij van gevoe-
len, dat men noch over de 
maatschappij, noch over den 
mensch kan spreken, zonder 
tot God opteklimmen. God en 

de mensch, ziedaar de beide 
einden, die zieh in zijne oogen 
onveranderlijk verbinden,* God 
als het oorspronkelijke denkbeeld 
aller magt en aller volmaaktheidj 
de mensch, als moetende alleen 
van God af hangen. Het was hem 
echter niet genoeg grondslagen 
te hebben gelegd, die door hunne 
grootheid een vreemd contrast 
opleveren, met de oorspronke
lijke zwakheid, en het spoedige 
verval der magten, waarvan de 
verschijning Frankrijk had doen 
siSderen. Hij beschrijft de be-
ginselen eener monarchie, welke 
aan den geest die gedenkteeke-
nen herinnert, welke noch de 
eeuwen, noch de menschen kun-
nen ontbinden öf omverwerpen. 
Hij ziet in den vorst den alge-
meenen wil gegrift. Hij ziet in 
denzelven den band van liefde 
tusschen de menschen, de alge-
meene of maatschappelijke magt 
beschermend ; hij neemt niet aan 
dat de monarchie een feit, en 
wel een betwislbaar feitzij, zoo 
als een ander : hij toont aan dat 
zij eene wet, een verband der 
maatschappelijke natuur met 
God, het ideaal der kracht, der 
waardigheid, der liefde en der 
bescherming is. Het tweede ge
deelte zijner Theorie is aan de 
zamenstellifig der godsdienslige 
maatschappij toegewijd. De fl-
lozofie der"l8.e eeuw had de 
verheerlijking van het mensche-
lijk geslacht enkel in de Ver
mögens zijner natuur gezochtj 
hij, inlegendeel, vindt dezelve 
enkel in het Christendom, en 
neemt haar enkel door het Chris
tendom aan, Om zijne théorie 

5 
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in toepàssing te brengen, rigt 
hij in de eerste plaats zijne ge
dachte op de maatschappelijke 
opvoeding, een'door zijn gewigt 
geducht onderwerp, en dat zieh 
ongelukkiglijk bij de meerder-
heid der regeringen, nooit an
ders dan als een ondergeschikt 
werk heeft voorgedaan. Het is op 
de godsdienstige opvoeding dat 
hij den geheelen ijver zijner na-
sporingen zamentrekt: hij heeft 
al het valsche en kinderachtige 
ingezien, dat er in gelegen is, 
om tot christelijke geslachten 
enkel over wijsbegeerte, Grieksch 
en Latijn te spreken ; hij wil dat 
het christendom de grondslag 
der opvoeding zij, opdat het 
werk der beschaving aan zijn 
beginsel gelijk blijve. Dit eerste 
werk is het minst bekendevan 
al degene, wejke hij in het 
licht heeft gegeven ; het bevat 
echter de leiern, der later door 
hem ontwikkelde en bestendig-
lijk verdedigde beginselen- — 
2.0 Essai etti. (Ontleedkundige 
proeve der natmr - wetten der 
maatschappelijke orde), Parijs, 
1800, in 8J"; 2 fi uilg. 1817; 
*— 3.o Du divorce etc. (Over de 
echtscheiding in de 19.? eeuw), 
Parijs, 1801, 3.e uitgave, 1818 ; 
•— 4.° Desume etc. (ZakeMjke 
inhoud van het vraagstuk der 
echtscheiding), ib. 1801, in 8>; 
— 5.° Du traité etc. (Over het 
vredes-verdrag van Munster en 
over dat van Campo-Formio), ib. 
1801, in 8.V0- - r . 6.o Encore 
etc. (Nog een woord over de 
vrijheid der drükpers), ib. 1814, 
in 8.™; — 7.o Reflexions etc. 
(Overwegingen over het algemeen 
belang van Europa), ib. 1815, 

in 8 . ™ ; -r- 8 .° Pensées etc, 
(Gedachten over verschillende.on-
derwerpen en staatkundige Ver
handelingen), ib. 1817, 2 dl.», 
in 8.™; — 9.o Observations 
(Aanmerkingen op het werk van 
mev. DE STAÖL, getiteld: Con
sidérations etc. — Overwegingen 
over de voornaamste gebeurte-
nissen der Fransche omwente-
ling—), ib. 1818, in 8.™5 2fi 
uitgave, 1838, 2 dl.», in 8-T0; 
— lO.o Recherches etc. (Wijs-
geerige nasporingen over de eerste 
voorwerpen der zedelijke kennis-
sen), ib. 1818—26, 2 dl.", in 
8.To ; _ i i . o Mélanges etc. (Let
ter- èn staatkundige èn wijsgee-
rige mengelingen), ib. 1819, 2 
dl.», in 8.™ ; — 12.o Législation 
etc. (Oorspronkelijke wetgeving), 
ib. 1821, 3 dl.», in 8.V0; — 

13.° Réflexions etc. (Overwegingen 
over de te raadplegen memorie 
van den graaf DËMOKTLOSIER), 
ib. 1826, in 8.V0J — Xi.° Dé

monstration , etc. (JVijsgeerige 
betooging van het wezenlijk be
ginsel der maatschappij, gevolgd 
door staatkundige uit het Evan
gelio ontleende overwegingen), 
ib. 1840, in 8.™ Men heeft 
eene uitgave van een gedeelte 
zijner Werken (Œuvres) in het 
licht gegeven , Parijs, 1817 tot 
1819, 12 dl», in 8.TO De-
zêlfde' uitgavè is in 1845, te 
Brüssel, in 8 dl.», in 8.™her-
drukt. — Oppervlakkige of 
kwaadwillige critici hebben den 
heer DE BONALD beschuldigd van 
duisterheid, en zieh niet ont-
zien van bij zijnen naam het 
epitheton van owerstaanbare 
te voegen. Ongetwijfeld worden 
deze werken niet zoo gemakke-



B O N . 235 

lijk gewaardeerd, als beuzelach-
tige, en ligtzinnige geschritten 
zulks kunnen gedaan worden, 
maar zij zijn duidelijk voor hem» 

• die de moeite wil nemen, dezelve 
te beoefenen. Er zijn weinig 
mannen, aan welke meer dan hem 
het geluk is ten deel gevallen 
van hunne bepalingen wijsgee-
rige en letterkundige grondre-
gels te zien worden. Welligt 
dat in eene of twee omstandig-
heden de onbuigzaamheid zijner 
gedachte hem in eenige.begoo-
chelingen wikkelde. Welligt zelfs 
ginghij soms zijne krachten te 
buiten. Welligt dat men hem 
eindelijk met regt verwijt, de 
woorden al te zeef te dwingen, 
om er een beginsel uit te doen 
ontspruiten; maar dit zijnligte 
vlakken te midden van een schit-
terend licht. Met betrekking tot 
den steeds zuiveren en naauw-
keurigen, steeds krachtvollen en 
bondigen, meestal warmen en 
verhevenen slijl, zoo behoort hij 
tot de groote school der 17.E 

eeuw. Gevoed door het lezen 
der voorbeelden, welke hij som-
tijds heeft gee'venaard, zuchtte 
de doorluchtig'e schrijver bij het 
onlluiken eener letterkunde, 
welke er hären roem in Steide,, 
alle overleveringen met voeten 
te trappen, alle wetten te ver
achten, alle altaren omver te 
werpen, en die de hoop koes-
terde zieh te vergrooten, door 
zieh op puinhoopen te verheffen. 
AI te billijk, om jonge en edeie 
talenten niet te huldigen, maar 
ook al te scherpzinnig, om 
noodlottige leerstellingen niet te 
betreuren, ging hij ook met al 
de kracht zijner redenering eene 

school' te keer, die vurig was 
om te verwoesten, en onver
mögend om weder opterigten. 
Hij wist dat de regels van den 
smaak inniger dan men denkt, 
met de overige behoudende ele-
menten verbunden zijn, en dat 
de letterkunde de uitdrukking 
der maatschappij is. 

BONAPARTE (EAREI. of CABXO), 
vader van den Franschen keizer NAPOLEON , sproot uit eene be-
roemde Italiaansche familie,/die 
tegen het einde der 15.E eeuw 
Corsika kwam bewonen, en werd 
in 1744 te Ajaccio geboren. Men 
zond hem ter beoefening der 
wetgeleerdheid naar Pisa in Tos-
kanen, en, na zijne terugkomst 
in Corsika, trad hij, naar men 
zegt, zonder toestemming zij
ner ouders, in den echt met 
LjäTraiA BAMOLINO, die hem va
der van dertien kinderen maakle, 
waarvan 6r acht, vijf jongens 
en drie meisjes, hem overleefd 
en in het begin dezer eeuw den 
schepter gedragen hebben. In 
1768, begaf KAREL BONAPARTE 
zieh met zijne jonge familie naar 
Corte tot PAOLI, om met hem 
de door de Franschen bedreigde 
onafhankelijkheid van zijn va-
derland te verdedigen. Dezege-
neraal, die hem eene bijzondere 
achting toedroeg, belastte hem 
met het ontwerpen der hande« 
lingen van zijn bestuur, en met 
de zamenstelling van eenige pa
triotische redevoeringen, onder 
welke men het adres noemt aan 
de Corsikaansche jeugd, te Corte, 
in Junlj 1768 uitgevaardigd.en 
later in het 4.» deel der Ge-
schiedenis van Corsika, door 
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CAMBIAGI, ppgenomen. Na de 
bloedige nederlaag door PAOLI, 
te Ponte-Nuovo ondergaan, ver-
gezelde KAREL BONAPARTE den 
breeder diens veldheers naar 
Niolo, met oogmerk om debe-
volking van dal gewest legen 
net zegepralende leger in op-
stand te brengen. Deze edel-
moedige pogingen konden de 
verschrikking niet overwinnen, 
welke de Fransche legerscharen 
reeds inboezemden, en weldra 
zagen PAOLI en zijn broeder zieh 
verpligt, een vaderland te ver-
laten, hetwelk zij voor de vreem-
de overheersching hadden willen 
behoeden. Nadat KAREL BONA
PARTE zieh achtereenvolgend naar 
Vico, en naar het dorpje Ap-
pietto had begeven, keerde hij 
met zijne echtgenoote op eene 
vreedzame wijze naar zijne haard-
stede terug, alwaar hem twee 
maanden later de zoon geboren 
werd, aan wien men den naam 
van NAPOLEON gaf, en wel naar 
een' oom van KAREL , en welke 
naam bestemd was om later met 
zoo veel luisler te schitleren. 
Toen het nieuw bestuur geves-
tigd was, kwam hij in degunst 
der" Fransche administratie, en 
werd door den invloed van den 
graaf DE MABBEUF , tot gouver-
neur van het eiland., raad des 
konings, en assessor der Staden 
provincie Ajaccio benoemd. In 
1777, door den Corsikaanschen 
adel naar het hof afgevaardigd, 
verkreeg hij, gedurende de Iwee 
jaren, welke hij te Parijs door-
bragt, drie beurzen, eene ,in 
het seminarie van Autm voor 
JOZEF , ztjnen oudsten zoon, de 
tweede voor NAPOLEON, in de 

militaire sc.hool van Brkrme; 
en de derde voor zijne dochter 
ELISA, later mevrouw BACCIO-
CHI (zie dat Art. -Wbk-). Na 
zijne terugkomst in zijn vader
land, in 1781, Werd CARLO 
BONAPARTE benoemd lol lid van 
den raad der twaalf edelen des 
eilands. In 1785 begaf hij zieh 
met zijnen oudsten zoon en met 
zijn' zwager, later kardinaal 
FESCH , naar Montpellier, ten ein
de deskundigen over eene ernstige 
ziekte te raadplegen, door welke 
hij was aangetast, hij overleed 
aldaar in hunne armen aan eenen 
etterbuil in de maag, den 24 
Februarij deszelfden jaars. CARLO 
BONAPARTE onderscheidde zieh 
evenzeer door zijnen geest als 
door zijne zachte inborst. 

BONAPARTE (L/ETITIA RAMOLINO, 
mevr.), moeder van NAPOLEON, 
in 1750 , in de stad Ajaccio ge
boren , trad in den ouderdom van 
17 jaren in den echt met CARLO 
BONAPAHT-E (zie het voorgaande 
artikel). In 1785 weduwe-zon-
der fortuin geworden zijnde, 
vond zij in den graaf DE MAR-
BEUF, landvoogd van Gorsika, 
eenen even zoo edelmoedigen 
als vermögenden beschermer, 
die haar in Staat Steide, om 
haar talrijk gèzin behoorlijk op-
tevoeden. Na de bezelting van 
Corsika door de Engeischen, 
in 1793 , zag mevrouw BONA
PARTE zieh gènoodzaakt, de wijk 
naar Marseille te nemen, alwaar 
zij gedurende eenigen tijd, met 
hären derden zoon LCCIEN , en 
hare drie dochters in groote 
bekrompenheid leefde. Bij de 
omwenteling -van den 18 bru-
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maire ̂  kwam zij te Partys, al-
waar NAPOLEON zijne geheele 
farailie bijeenriep, en door zijne 
zorgen en zijne teederheid, zijne 
moeder trachüe schadeloos te 
stellen voor de door haar reeds 
ondervondene ontberingen. Bij 
het ontstaan van het keizerlijk 
bestuur ontving zij den litel van 
Madame Mère (mevrouw moe
der), had haar bijzonder huis, 
en toereikende inkomsten om 
hären rang te handhaven. NAPO-> 
LEON benoemde zijne moeder tot 
algemeene beschermster der lief-
dadige gestiebten, welke betrek-
king zij met ijver en beleid 
wist te vervullen. De luister, 
welke haar omgaf, verblindde 
haar niet, uit gewoònte, of uit 
een wantrouwen der toekomst, 
dat haar nooil verliet, maakte zij 
groote besparingen op de som-
men, welke haar zoon haar 
voorschreefomuittegeven. »Wie 
weet, zeide zij, of ik niet een-
maal verpligt zal zijn aan al 
die koningén brood te geven ?" 

, NAPOLEON zag in deze eenigzins 
overdreven orde, welke in het 
huis zijner moeder heerschte, 
een waar gebrek, waarvan hij 
haar echter regtvaardigde, door 
zieh den kommervollen Staat te 
herinneren, waarin zij zieh be-
vonden had, en waarvan zij 
onophoudelijk de terugkomst 
vreesde. Hij verweèt haar som-
tijds ook meer liefde aan LUCIEN , 
dan aan hare overige hinderen 
toetedragen. » Degene, welken 
ik het meeste bemin, antwoordde 
«ij, is de ongelukkigst'e." Zij 
had den vai van hären zoon voor-
zien. Ook was niemand minder 
dan zij verbaasd Over de gebeur-

tenissen van 1814. Mevrouw 
BONAPARTE begaf zieh alstoen 
met een gedeelte harer familie 
naar Rome, alwaar zij döor Pius 
Vll op eene haar ongeluk en 
hare voorledene grootheid waar-
dige wijze werd ontvangen. Zij 
leefde aldaar in eene diepe af-
zondering. Van het gezigt be-
roofd, en door hare zwakheden 
verpligt hare kamer te houden, 
ontving zij bij haar slechts wei
nige getrouwe vrienden, en onder 
deze hären z wager, den kardinaal 
FESCH, die haar dagelijkskwam 
bezoeken. Sedert den val van 
NAPOLEON , ontving deze vrouw, 
die bijna al hare kinderen op den 
troon had gezien, niet anders 
dan berigten van rouw van hare 
familie. De dood der prinses van 
Monifort, (mevrouw HIERONYMUS 
BONAPARTE) trof haar diep, en 
droeg veel bij om de ondermij-
ning harer gezondheid te be-
vorderen. Zij werd in hare 
laatste oogenblikken, die zeer 
kalm waren, door den kardi
naal FESCH bijgestaan, van wien 
zij ook de laatste heilmiddelen 
der godsdienst ontving, en over-
leed zonder doodstrijd, den 2 
Februarij 1836. Weinige vrou-
wen in de geschiedenis hebben 
in zulk eenen graad de wissel-
valligheden des noodlots onder-
vondeh; na door alle gunsten 
der fortuin overladen te zijn, 
heeft zij tot op den bodem den 
kelk des tegenspoeds geledigd. 
Haar testament,.gedagleekend, 
22 September 1832, bevalle, 
behalve een aantal legalen, aan 
verschillende personen vermaakt; 
den last om aan den kardinaal 
FESCB, eene som van 7,000 
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scudi's, voor hare uitvaart en 
Hjkplegtigheden uittebetalen. Zij 
neeft niet die overgroote rijk-
dommen nagelaten, welke men 
by de moeder van NAPOLEON 
vooronderstelde. Hare geheele 

•fortuin in vaste en roerende 
goederen, en daaronder bare 
diamanten en haar zilveren vaat-
werk begrepen, ging een mil-
lioen scudi's niet te boven, to't 
welker in bezitneming al hare 
kinderen, bij gelijke aandeelen, 
zijn opgeroepen. 

BONAPARTE (CAROLINA MARIA ANNONCIADE). —' Zie MURAT-
mevrouw); 

BONAPARTE (JOZEF), graafvan 
SurvilUers, oudsle broeder van NAPOLEON , te Corte, den 7 Jan
uary 1768 geboren, volbragt 
met roem zijne Studien in het 
collegie van Aiitun, en door 
zijnen vader bestemd om de 
steun zijner familie te worden, 
legde hi] zieh gedurende eeni-
gen tijd te Marseille op den 
handel toe, en trad aldaar in 
1794 in den echt met mejuf-
vrouw CLARY, de dochter van 
een' der rijkste kooplieden dier 
stad. In 1796, was hij krijgs-
commissaris, bij het leger van 
Italie, door zijnen broeder aan-
gevoerd, en daf door eene aan-
eenschakeling van zegepralen, 
het voorteeken moest geven, tot 
de fabelachtige rol, welke hij 
eenige jaren later speelde. Door 
het Liamone-devt tot den raad 
der vijf-honderden afgezonden, 
kon hij eerst na den 18 fructi-
dor zitting in denzelven nemen.: 
In het volgende jaar door het 

directorium als afgezant te Rome 
benoemd, werd zijn paleis aldaar 
het vereenigingspunt der mis-
noegde Italianen, en nadat het 
pauselijk bestuur, uit vrees voor 
oproerj het bevel hadgegeven, 
deze vereenigingen met geweld 
te keer te gaan, werd de ge-
neraal DDPHOT gedood. JOZEF 
verliet Rome, dat oogenblikkelijk 
door Fransche troepen bezet 
werd (zie Pius VI -Wbk.-), en 
kwam weder zitting nemen in 
den raad der vijf-honderden, 
alwaar hij enkel het woord voerde 
om zijnen broeder, die zieh 
toenmaals in Egypte bevond, te 
verdedigen. Hij droeg uit al 
zijn vermögen bij tot de omwen-
teling van den 18 brumaire, 
werd tot staatsraad benoemd, 
en onderteekende als gevolmag-
tigde de vredesverdragen met 
de Vereenigde Staten van Ame
rika, met Oostenrißk en Enge-
land. Op den oogenblik, waarop NAPOLEON, als keizer werd ge-
kroond, werd JOZEF, als Fransen 
prins verklaard, bestemd om 
hem optevolgen, in geval NAPOLEON geenen wettigen erfge-
naam zou nalaten. Ofschoon hij 
nooit geene militaire talenten 
had aan den dag gelegd, werd 
hij echter kort daarna benoemd 
tot opperbevelhebber van het 
tot de verovering van het ko-
ningrijk Napels bestemde leger, 
en na de verdrijving van FERDINAND IV (zie dat Art.'-Wbk,-) 
uit zijne Staten, werd hij in 
1806 tot koning van Napels 
uitgeroepen. Twee jaren laier 
moest hij dien troon weder ver-
laten, om dien van Spanje te 
gaan bekleeden (zie KAREL IV, 



B O N . 230 

honing van Spanje -Wbk.-), 
waarop hij nooit vast gezeten 
was, en dien de tegenspoeden 
der Franschen, in 1813, hem 
noodzaakten voor altijd te ver-
laten. Bij zijne terugkomst in 
Frankrijk, vertrouwde NAPOLEON hem een gedeelte van het 
bestuur toe; en toen de keizer 
in January 1814 Parijs ver-
liet, onlving JOZEP den titel 
van luilenant-generaal des kei-
zerrijks, en van algemeen fae-
velhebber der nationale garde. 
Hij volgde de keizerin-regentes 
naar Blois, en na den afstand 
zijns broeders, ging hij eene 
schuilplaats zoeken in Zivitser-
land. Na den 20 MaartlS15, 
bevond hij zich weder bij NAPOLEON te Parijs, en deedalles 
wat in zijne magt stond, om 
hem op den troon te bevestigen, 
De slag van Waterloo maakte 
een cinde aan deze laatste ont-
knooping van het keizerlijke 
drama, en JOZEF stak over naar 
de Vereenigde Staten, alwaar 
hfj gemagtigd werd om land-
goederen te bezitten, zonder 
verpligt te zijn van zich als 
Amerikaan te doen naturalise-
ren. First in 1832 keerde hij 
naar Europa terug, envestigde 
zich- in Engeland "onder den 
naam van graaf van Survilliers; 
daar het klimaat van Engeland 
voor zijne door de jaren en het 
verdriet, buitendien reeds zeer 
verzwakte gezondheid nadeelig 
was, verkreeg hij de vergun-
hing om Italie te bewonen, en 
zette zich te Florence neder, 
alwaar hij den 28 Julij 1844, 
met de gelatenheid eens Chris
tens , in. de armen zijner broe

ders LODEWIJK en HIERONYMUS , 
beide toegesneld om hem te ver-
zorgen en te troosten, overleed. 
Hij bezat zâchte zeden en was 
zeer genaakbaar, maar het ont-
brak hem aan de vereischte hoe-
danigheden, om den hoogen 
rang, tot welken defortuin hem 
kortstondiglijk geroepen had, te 
handhaven. Even als al zijne 
broeders, was hij een vriend 
der letteren : hij was lid van 
het instituât ; en men heeft van 
hem een' roman, getiteld: Moina, 
of de dorpelinge vah Mont-Cenis, 
Parijs, 1799 en 1814, inl8.«o 

BONAPARTE (LUCIEN) , prins 
van Canino, tweede broeder van NAPOLEON, in 1775 le Ajaccio 
geboren, had, even als zijne 
overige broeders, zijne Studien 
in eenige collégien van Frank-
rijk volbragt, en er, even als 
zij, den smaak voor de letteren 
geput, die hij echter met meer 
ijver en beter gevolg beoefende. 
Nadat zijne familie in 1793 uit ' 
Corsika was verbannen, volgde 
hij zijne moeder en zijne zus-
ters naar Marseille, en verkreeg 
eenen kleinen post als maga-
zijn-meester te Saint-Maximin, 
alwaar hij in den echt trad. 
In 1795 werd hij commissaris 
van oorlog. In 1798, door het 
Liamone-äevaY.' tot den raad 
der vijf-honderden afgevaardigd, 
werd zijne verkiezing bekrach-
tigd, ofschoon hij den door de 
constitutie gevorderden 25jari-
gen ouderdom nog niet bereikt 
had. Zijne redeVoeringen van de 
tribune, en welligt nog meer de 
belangstelling, die zich aan zij-
nen naam verbond, verschalten 
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hem weldra eenen rrij grooten 
invloed bij den raad. Hij was 
den 18 brumaire voorzitter van 
denzelven, en al de tijdgenooten 
komeo overeen in te zeggen, dat 
het aan zijne geestkracht, en 
aan de koelbloedigheid is, welke 
hij in de onstuimige zilting van 
Saint-Cloud aan den dag legde, 
dat de uitslag van dien dag moet 
worden toegeschreven (zie NAPOLEON -Wbk.-). Lid van het, 
door de nieuwe constitulie inge-
voerde tribunaat, werd hij kort 
daarna tot minister van binnen-
landsche zaken benoemd, droeg 
veel bij tot de organisalie der 
prefectüren, en toonde zieh ge-
durende zvjn kortstondig mini-
sterie, de verlichte beschermer 
der kunstenaars en geleerdeni 
Daar LUCIEN niet minder beersch-
zuchtig was dan zijn broeder, en 
zieh.weinig genegen toonde, om 
zieh met de ondergeschikte rol 
te Vreden te stellen, welke hij 
hem aanwees, had hij met hem 
hevige geschillen en woordwis-
selingen, die voor den minister 
met eene schitlerende ongenade 
eindigden. Tot het gezantschap 
van Spanne benoemd, wist hij' 
het verlrouwen van KAREL I V , 
en van het geheele hof te Win
nen, legde vele bekwaamheid 
in de netelige onderhandelingen 
aan den dag, waarmede hij be-
last werd, en won op "deze 
wijze, de toege'negenheid van NAPOLEON weder, die hem weldra 
terugriep. In 1802 andermaal 
lid van het tribunaat, droeg 
hij bij tot de aanneming van 
het concordaat, en sprak bij 
die plegtige gelegenheid eene 
redevoering uit, die, wat te 

bewonderen is , door alle par-
üjen evenzeer werd toegejuicht; 
hij deed vervolgens de inslelling 
van het legioen van eer aanne-
men, waarvan hij tot groot-
officier werd benoemd. Naar 
kracht van regt senateur ,ver-
kreeg hij eene rijke dotatie in 
het vorstendom trier, en men 
kan er niet aan twijfelen, of NAPOLEON Steide zieh voor, hem 
tentoppunt van eer'te verheffen, 
toen LUCIEN , sedert eenigen tijd 
weduwenaar, door zijn nieuw 
huwelijk met mevr. JOUBERTHON, 
weduwe van een wissel-agent, 
in de onderneming van St. Do
mingo gesneuveld, al de plannen 
des keizers den bodem insloeg. 
De dagelijksche verwijtingen van NAPOLEON ter oorzake van dit 
zijn huwelijk moede, vlügtte LOCIEN met zijne vrouw naar 
ItaliS, en werd door den Paus 
met zoo vele goedheid ontvan-
gen, dat hij besloot zieh le Rome 
met ter woon te vestigen. In 
1807, had hij te Mantua met NAPOLEON eene bijeenkomst, 
welke de oneönigheid tussehen 
de beide breeders nog aanmer* 
kelijk vermeerderde. . In Rome 
teruggekeerd, bevond LUCIEN 
zieh daar niet meer veilig tegen 
de ontwerpen des keizers, en 
hij begaf zieh dus naar zijn 
landgoed Canino , bij Viterbo, 
hetwelk Pius VII tot eenprins-
dom had verheven. Al meer en 
meer door zijn' broeder gekweld, 
besloot Inj in 1810, met zijne 
familie naar de Vereenigde Sta-
ten te stevenen; maar het schip, 
aan boord van hetwelk hij zieh 
bevond , door eonen storm op de 
kusten van Gagliari geworpen, 
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viel den Engeischen in han-
den, die, wijl zij aan zijne reis 
een staatkundig doel verbonden 
achtten, hem naar Engeland 
zonden, alwaar hij drie jaren 
te Ludlow in Shropshire door-
bragt, zieh enke'l bezig houdende 
met het ten einde brengen van 
een groot dichtstuk, waarvan 
KAREL de Groote de held is. De 
gebeurtenissen van 1814 ga-
ven hem de vrijheid weder: hij 
haastte zieh naar Rome terug-
tekeeren, alwaar de vriendschap 
van PIUS V I I zieh beijverdehem 
gevestigd te houden. Maar de 
ongelukken van NAPOLEON had-
den zijne broederliefde weder 
doen ontgloeijen. Op het be-
rigt, dat hij van net eiland 
Elba ontsnapt, weder in Partys 
was, haastte hij zieh, om zieh tot 
hemte begeven, werd tot pair 
benoemd, en ofschoon zeer door 
de gebeurtenissen bezig gehou-
den, woonde hij echter eene ver-
gaderingvan het instituut bij, 
waarin hij eene Ode voordroeg,. 
getiteld: de Odyssea tegende 
Laster aar s van HOMEKOS. Na de 
tweede abdicatie, sloeg LUCIEN 
weder den weg naar Italie in • 
maar te Turtyn aangehouden, 
was hij verpligt er de beslissing 
der verbundene mogendheden 
over zijn lot aflewachten. De 
tusschenkomst van den Paus 
kwam hem te hulp, en het 
werd hem vergund naar Rome 
terugtekeeren; hij ging hierop 
een landgoed bij Frascati be-
trekken, alwaar hij de laat-
ste jaren zijns levens sleet, 
terwijl hij het betreurde zoo 
vele jaren in de nuttelooze be-

I. DEEL. 

slbmmeringen der staatkunde te 
hebben doorgebragt, en hij van 
zijn prinselijk leven niets anders 
overhield, dan den smaak voor 
schilderijen, standbeeiden, oude 
vaatwerken -enz., waarvan hij-
hoogst belangrijke verzamelin-
gen had bijeengebragt. LUCIEN 
overleed op zijn landgoed van 
Canino, den 29 Junij 1840. De 
laatste oogehblikken- van dezen 
man, die met gerucht aan de 
grootste gebeurtenissen dezer 
eeuw was verbonden geweest, 
waren stichtelijk; zijne gelaten-
heid in zijnen langdurenden en 
benaauwden doodslrijd was vol-
komen, en zijn dood die van 
eenen christelijken wijsgeer. Als 
schrijver, heeft mön hem te 
danken: l.ö La tribu Indienne 
(De Indische Stam), Partys, 
17.99, 2 dl", in 12,moj her-
drukt onder den titel van les 
Ténédares, ou l'Européen et VIn
dienne , ibid 1802, 2 dl.», in 
12.moj —2.oCharlemagneelc. 
(KAREL de Groote of debevrtyde 
Kerk), een heldendicht, Londen, 
1814, 2 dl. n, in 4.t°; Partys, 
1815, 2 dl», i n 8.vo; — 3.0 
De Cyreneide, ofhet bevrtyd Cor-
sika, mede een heldendicht. De 
schrijver was ontegensprekelijk 
een man van geest en bekwaam-
heid, hij bezat eene groote ver-
beeldingskracht, al zijne werken 
en vooral het dichtstuk van KA
REL den Groote bieden. belang
rijke stukkehaan- dochkunnen 
niet naast de meesterstukken 
der Fransche letterkunde ge-
plaatst worden. NAPOLEON heeft 
er in het Mémorial de Sainte-
Hélène een gestreng, doch billijk 
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oordeel over geveld. Men heeft 
in het licht gegeven: Choix de 
gravures à l'eau forte d'après les 
peintures et les marbres de la 
galerie de LUCIEN BONAPARTE , 
Landen, 1812, gr. in 4.*<>,142 
platen-— Collection de gra
vures choisies, Rome, 1822, in 
gr. fol., 27 platen; — Muséum 
étrusque, Viterbo, 1830, gr. 
in 4. T 0 , 47 platen; — Notice 
d'une collection de vases anti
ques en terre peinte, provenant 
des fouilles faites en Etrurie 
par le prince BE CANINO, Pa
rtys , 1843 , in 8 . ™ , met platen. 

* BONAPARTE (LODEWIJK), of 
LODEWIJK NAPOLEON , was de der-
de broeder van NAPOLEON, en 
geboren te Ajaccio den 2 Sept. 
1778, dus ruim negen jaren 
jonger dan deze, door wîenhij 
dan ook als met eén vaderlijk 
gezag behandeld werd. Nog een 
kind zijnde, toen zijne familie 
in Frankrtyk ging wonen, be-
gon hij zieh reeds vroeg tot den 
militairen stand voortebereiden, 
maar hij ontving minder een 
theoretisch,̂ dan wel een prac-
tisch onderrigt aan de zijde van 
zijn' broeder NAPOLEON. Op de 
artillerie-school te Châlons, zegt 
•men, dat hij met anti-republi-
keinsche denkbeeiden vervuld 
•werd. NAPOLEON vertelde vele 
trekken van zijn' jeugdigen broe
der , welke van zijn' moed, 
zijne koelbloedigheid en geheoht-
heid aan zijnen ouderen broeder 
getuigden. Ofschoo.n LODEWIJK 
reeds in jeugdigen leeftijd de 
militaire loopbaan ingetreden 
was, kon h\j zieh moeijelijk 
aan het woelige levèn gewennen ; 

reeds vroeg legde hij een be-
daard en afgetrokken karakter 
aan den dag, scheen af keerig 
van alle eerzuchtige denkbeeiden, 
en slechts naar eenen meer rüs
tigen en vreedzamen werkkring 
te verlangen. Hij vergezelde 
NAPOLEON op zijne roemrijke 
•krijgstogten in Italic en nader-
hand in Etfypte, in hoedanig-
heid van adjudant, zonder dat 
hij zieh evenwel in die belang-
rijke ondernemingen op eene • 
bijzondere wijze onderscheidde. 
Wel is waar, legde hij bij vele 
gelegenheden moed aan den dag, 
maar deze dapperheid scheen 
slechts nu en dan als bij op-
Welling te.ontstaan; zeer weinig 
liet hij zieh gelegen liggen om 
eert gevestigdeh krijgsroem te 
verkrijgen. Hij toonde veel ijver 
en koelbloedigheid, maar geen 
verlangen om vooruittekomen, 
geenerlei eerzucht; vooral had 
hij een' afkeer van alle over-
drijvingen en hield zieh aan het 
volbrengen van zijne pligten, 
zonder verder te gaan of zieh 
meer tedoengelden. Gedurende 
zijn verblijf in Egypte gaf hij v 

bewijzen van zijne menschjie-
vende inborst en van dien na; 
denkenden geest, waardoor. hij 
zieh later steeds kenmerkte. 
Eenige van zijne brieven, welke 
door de Engeischen ondersohept, 
en door hen uitgegeven zijn, 
doen ons zien, hoeveel afschuw 
hij gevoelde van de buitenspo-
righeden, waaraan men zieh 
in dezen oorlog schuldig maakte> 
waarbij de Europeanen met de 
woeste bewoners van Afrika in 
wreedheid wedijverden. Vooral 
dient zokere plaats in die brie* 



B 0 

ven onze aandacht, waar hij, 
sprekende van den indruk,-wel
ken de gruwelen der onverzoen-
lijke Arabieren der woestijn 
op zijn gemoed maakten, uit-
vaart tegen J. J. BOUSSEAU , 
wegens zijne lofspraak op den 
zoogenaamden natuurmensch. 
Overigens was hij ooggetuige 
van de vreesselijke vernieling 
der Fransche vloot bij Abukir, 
door NELSON , en bragt den 14 
Maart 1799, hiet zonder geva-
ren, dépêches over aan het 
directoire te Partys. Na de re-
geringsverandering van den 18 
brumaire werd LODEWIJK tot 
kolonel benoemd en naar Nor-
mandtyë gezonden, waar eene 
veroordeeling en teregtstelling 
van vier chouans, welke hij niet 
kon beletten, hem nog meer 
tegenzin in de krijgsdienst inboe-' 
zemde, Eene zending naar Pe-

r> tersbmg, welke hem NAPOLEON 
opdroeg, kon hij niet volbren-
gen, wegens eene ongesteldheid 
en den intusschen uitgeborsten 
oorlog met Oostenrtyk; daaren-
tegen bragt hij te midden van 
vermakelijkheden een zeer ge-
noegelijk jaar aan het hof van 
Berltyn door. Bij zijne terug"-
komst in Frankrtyk trad hij 
in den echt ,met HORTENSE DE 
BEAUHARNAIS , de voordochter 

i zijner schoonzuster, den 4Jan-. 
! uarij 1802, tot welk huwelijk 
[, hij zijns ondanks, enalleenop 
I den herhaalden aandrang van 

NAPOLEON en zijne schoonzuster 
overging, daar hij vroeger eene 
andere neiging gevoeldhad. Hij 
zelf noemde dit huwelijk, un 
mariage mal assorti et sans in-
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clination réciproque, en be-
sehouwde het als het begin van 
zijne verdere rampspoëden, als 
de voorname oorzaak, welke de 
rust in zijn gemoed verstoorde 
en zijne gezondheid zigtbaar, 
hoewel langzaam', deed afnemen. 
Gedurende de jaren 1802—1804 
bevond zieh LODEWIJK bijna 
aanhoudénd bij zijn régiment 
of in de minérale baden voor 
zijne gezondheid. Na de ver-
hefflng van NAPOLEON tot keizer, 
werd LODEWIJK tot groot-conné-
table des rijks en kolonel-gene-
raal van de karabiniers benoemd; 
hij vergezêlde den keizer in Italie 
in 1805, en ontving te Turtyn 
den titel van gouverneur-gene-
raal van Piémont; maar de wan
kelbare staat zijner gezondheid, 
waarmede zieh eenevoortdurende 
droefgeestigheid paarde, nood-
zaakte hem kort daarop de ba
den te St. Amand tegebmilißa, 
die hem echter evenmin als die 
van Plombières baatten. Bij zijne 
terugkomst te Partys, werd hij, 
in de plaats van MDRAT , opper-
bevelhebber van het garnizoen 
dier stad, in welke betrekking 
hij een' onvermoeiden ijver aan 
den dag legde. Met niet min
der ijver ging hij te werk in 
het vervullen van den wensch 
van NAPOLEON om ter beschut-
ting van de noordelijke grenzen 
des rijks tegen de Engeischen en 
Pruissen een zöogenaamd Noor-
der-leger in Holland te vormen 3 
maar het mish'aagde den keizer, 
dat hij, na het wijken des ge-
vaars, zoo • spoedig : dat leger 
verlaten had, omdat NAPOLEON 
tot gemakkelijker bereiking van 

2 •• •" ,• : 
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zijn oogmerk, gaarne gezien had, 
dat LODEWIJK door een langer 
verblijf in Holland zieh aldaar 
bekend en bemind gernaakt had. 
Hoe desniettegenstaande de kei-
zer zijn plan, om. zijn eigen 
broeder tot koning Holland 
te maken, volvoerde, is tezeer 
bekend dan om hier uitvoerig ver-
haald te worden. De verzwakte 
gezondheid van den raadpensio-. 
naris SCHMMELPENNINCK (zie dat 
Art. -Wbk.-) diende tot voor-
wendsel, en andere drangredenen 
tot verschooning van deze in-
breuk op de regten van eene 
verbunden onaf hankelijke natie. LÖDEWIJKS karakter verbiedt ons 
hier aan eerzucht van zijne zijde 
te denken; indien hij toestemde, 
om de hem opgedrongene verhe-
vene betrekking te aanvaarden, 
was zulks alleen uit gehoorzaam-
heid aan zijn' broeder en' om 
zijn'. ijver aan Holland, dat hij 
achtte, toe te wijden. »In Hol
land, zeide hij, zullen deszelfs 
belangen, behoeften en de re-
geringszaken mij .geheel bezig 
houden; ik zal op dat land,al 
de genegenheid, welke ik niet 
in den schoot mijner familie 
kan vestigen, overbrengen, en 
welligt zullen van langzamer-
hand mijne ligchamelijke enze-
delijke smarten herstellen." Men 
zegt, dat, toen LODEWIJK zijne 
zwakke gezondheid en hethier-
vbor nadeelig luchtsgestel van 
Holland aänvoerde om van do
zen hoogän post bevrijd te zijn, NAPOLEON hem ten antwoord gaf 
» het is beter als koning te ster-
ven, dan als prins te leven." Hoe 
het zij, LODEWIJK liet zieh zijne 
verheffing welgevallen, hetzij hij 

zieh in zijne eenvoudigheid te 
veel gevleid heeft, van zijn' 
broeder onafhankelijk te kun-
nen regeren of diens bedoeling 
niet genoeg doorzag. Den 5 
Jun'rj tot koning uitgeroepen, 
deed hij reeds den 18 derzelfde 
maand zijn' plegtigen" intogt te 
's Gravenhdge. Daar de consti-
tutie, waarmede LODEWIJK de 
regering aanvaardde, met eenige 
wijziging dezelfde was, als die 
van 1805 en bijna alle in het 
bewind bleven, die onder SCHIM-MELPENNINCK waren geplaatst, 
was de eerste tijd der regering 
slechts een vervolg van het be
wind des raadpensionaris, te 
meer daar de koning, wegens 
zijne aanvankelijke onbekend-
heid met zaken en personen, 
het verstandige besluit genomen 
had, zijne bewindslieden voor-
eerst hun' eigen weg te laten 
gaan en bij. nieuwe verkiezin-
gen, even als zijn voorgangev, 
geene persöonlijke eigenschap-
pen, maar alleen Verdiensten 
in aanmerking nam. Het finan-
tieel beheer bleefindebekwame 
handen van GOGEL, en hetzelfde 
stelsel, dezelfde örde en zui-
higheid bleven eenigen tijd 
voortduren. Doch hoe goede 
bedoelin'gen ook LODEWIJK mögt 
koesteren, om den uitgeputteh 
toestand van Holland te her
stellen en hoezeer hij den op-
regten wensch koesterde, de 
onafhankelijkheid van dit land 
te handhaven, blijkens zijne 
uitdrukkelijke verklaring, dat 
hij bij de aanvaarding van den 
troon besloten had, geheel en 
al Hollander te zijn, het bleek 
hem spoedig, dat NAPOLEON zijn' 



B ON. 245 

broeder daarom alleen op den 
' troon van. Holland geplaatst had, 
om door hem des te krachliger 
ondersteuning uit dät land te 
verkrijgen. Woorden als de 
volgende, welke hem NAPOLEON 
reeds in 1806 schreef, gaven 
dit duidelijk te kennen: » ik 
zal hiets voor Holland doen, 
indien het zijne land- en zee-
magt vermindert. Gij moet 
vijftig-duizend man en twintig 
schepen van linie hebben en , 
om de kosten hier voor te vin-
den, moet gij eene hooge be-
lasting leggen op de rente der 
nationale schuld. Gij kunt Hol
land niet 'redden • waar bemoeit' 
gij u mede? Laat de Hollanders 
zelve hunne zaken schikken, 
enz" Naauwelijks was LODE-WIJK eenigen tijd in Holland 
gevestigd, of hij moest een' on-
aangenamen oorlog in Duitsch-
land gaan voeren, en hij keerde 
onteVreden terug, omdat men 
hem had willen dwingen, zijne 
Hollandsche troepen onder de 
bevelen van den maarschalk MORTIER te stellen. Reeds bij. 
den aanvang zijner regering 
had NAPOLEON bij zijn' broeder 
er op aangedrongen, om de con-
scriptie in Holland in te voeren 
en een staats-bankroet aangera-
den, als het beste middel om 
de flnantien van dat land te 
herstellen, of liever om er 
raeer voordeel uit te kunhen 
trekken; op beide zaken kwam 
hij herhaaldelijk terug, doch LODEWIJK heeft zieh steeds met 
alle kracht tegefi beide maatre-, 
gelen verzet. Het bekende kei-' 
zerlijk dekreet van Berlijn, 21 

Q 

Novb. 1806 , strekkende om de 
Britsche eilanden te blokkeren, 
legde LODEWHK niet dan zijns 
ondanks ten uitvoer, en wel 
met eenige verzachtende veran-
deringen;' hij weigerde beslag 
te leggen op de Engeische ei-
gendommen in Holland en op 
de renteh, welke de.prins van 
Oranje in de publieke fondsen 
had. In den aanvang van het 
jaar 1807 (12 Jan.) had de be
kende ramp te Lenden plaats; 
bij deze gelegenheid legde LODEWIJK evenveel hulpvaardigheid 
als menschlievendheid aan den 
dag; niet minder blonk zijn edel-
aardig gemoed uit bij de nood-
lottige overstrooming, welke 
twee jaren later, in Januarij 
1809, plaats had; hij bezochtv 
niet zonder persoonlijk gevaar, 
zelf de plaatsen des ongeluks, 
deelde hulp en vertroostingen 
uit, en trachttezooveel mogelijk 
het lot van zoo vele slagtoffers 
dezer ramp te verzach ten. Den 
16 Februarij deelde .LODEWIJK 
de orde der ünie, welke reeds 
in het vorige jaar opgerigt was, 
met veel plegtigbeid aan de be-
noemde ridders uit, en jaarlijks 
werd het feest der instelling 
van deze orde op eene feeste-

' lijke wijze gevierd. De ver-
plaatsing van den zetel der re
gering- van 's Gravenhage, eerst 
naar Utrecht, en vervolgens 
naar Amsterdam was velen onge-
vallig en veroorzaakte ook vele 
noodelooze uitgaven.- Dat de ko-
ning echter tevens met de zucht 
bezield was, om den bloei en 
de welvaart van zijn rijk te 
bevorderen, bewijzen zijne reeds 

3 
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door ons vermelde afkeerigheid 
van NAPOLEONS gedrogtelijk 
continentaal stelsel, zoowel als 
de Verbeteringen, die onder zijn 
bestuur tot stand gebragt wer
den, en welke wij slechts kor-
telijk kunnen opsommen. Zoo 
werden verscheidene belangrijke 
dijk- en waterwerken aangevan-
gen of voltooid; in verschillende 
gewesten straatwegen, welke 
vroegere overdrevene spaarzaam-
heid had uitgesteld, aangelegd; 
een burgerlijk wetboek, naar 
het Fransche gewijzigd, en een 
nieuw crimineel wetboek lot 
stand gebragt, een gelijkvormig 
stelsel van maten en gewigten 
ingevoerd, enz. Ook de kun-
sten en wetenschappen vonden 
een' milddadigen-begunstiger en 
een' welwillenden beschermer 

. in hem, waarvoor tot bewijs 
kan strekken de vestiging van 
het koninklijk instituut en het 
verordenen der tentoonstelling 
van • voortbrengselen der volks-
nijverheid. Maar juist die ijver 
in het behartigen der belangen 
van Holland, zijne al meer en 
meer toenemende gehechtheid 
aan dit land,, welks bestuur 
hij verklaarde niet te willen 
vertaten, toen NAPOLEON hem 
de koningskroon van Spanje 
aanbood, en zijne onwilligheid, 
om zieh naar de inzigten en 
plannen zijns broeders, ten aan-
zien van Holland te schikken, 
maakten spoedig een einde aan 
zijne regering. Bij herhaling had 
NAPOLEON hem beschuldigd, dat 
hij niet met genoegzame streng, 
heid de raaatregelen tot afslui-
ting des handels met Engeland 
handhaafde; en inderdaad waren 

de verwijten, dat LODEWIJK den 
sluikhandel oogluikend toeliet, 
weswege zijn broeder hem den 
naam van den sluiker gaf, niet 
geheel ongegrond. LODEWIJK had 
eenmaal, tot verontschuldiging, 
de onmogelijkheid eener alge-
heele afsluiting aanvoerendej 
gezegd : » Empêches donc la peau 
de transpirer;" maar met der-
gelijke.nitvlugten was NAPOLEON 
niet gediend: hij wilde in Hol* 
land even als in de overige 
landen van zijn rijk (want door 
de verheffing van zijn' broeder 
tot koning beschouwde hij.dit 
land bijna als een-. deel van 
Franhrijk) zijn uitgebreid stel
sel van douanen in voeren, en 
hiertoe stond hem de foegevend-
heid zijns broeders in den weg. 
Eindelijk werd LODEWIJK in 
Junij 1809 naar Parijs, oogen-
schijnlijk als getuige van NAPO> 
LEON'S echtscheiding van JOSE
PHINE, ontboden- hier werd hij 
gedurende eenige maanden zoo 
goed als gevangen gehouden, 
en eerst ontslagen, nadat eeh 
voor Holland allervernederendst 
verdrag gesloten was, waarbij 
het geheel Staats-Brabant en 
een gedeelte der gewesten Gel* 
derland, Holland en Zeeland 
verloor, terwijl tevens alle ban-
del met Engeland verboden, 
aan Holland het bezoldigen van 
zes duizend Franschen bénevens 
andere drukkende verpligtingen 
opgelegd werden. In April 1810 
kwam LODEWIJK naar Holland 
terug, maar hij bespeurde wel-
dra, dat de vernederende voor-
waarden, waarop hij zijn rijk 
behouden had, slechts een be
gin waren van of liever eene 
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aanleiding zouden worden tot 
de bezetting van geheel Holland. 
Overtuigd, dat kroon en land 
voor hem verloren waren, en 
dat de aanvankelijk voorgeno-
men wederstand even doelloos 
als verderfelijk zoudezijn, deed 
hij den 1 Julij 1810 afstand 
ten behoeve van zijnen oudsten 
zoon, en bij overlijden van 
dezen, van zijnen jongsten zoon, 
onder de voogdijschap der ka-
ningin, en verliet nog dienzelf-. 
den nacht, om niet door de 
Franschen gevangen genomen 
te worden, het vroeger door 
hem aangekochte paviljoen te 
Haarlem, vergezeld van twee 
vrienden, den generaal TUAVERS 
en den admiraal BLOYS VAN TRES-LONG. Hij begaf zieh, onder 
den sedert bekenden naam van 
graaf van St. Leu (naar eene 
bezitting bij Parijs) eerst naar 
Toeplitz en vervolgens naar 
Gratz in Stiermarken, waar hij 
eenvoudig en stil leefde, en zieh 
met letterkundige bezigheden 
ophield. Acht dagen na zijn 
vertrek zag reeds het decreet 
van de geheele inlijving des 
lands het licht. LODEWWK had 
zieh gedurende zijne regering 
over Holland geene schatten 
vergaardj hij liet de iqkomsteh 
van zijn koninklijk huis over 
de maand Junij voor zijnen zoon 
achter, en wees het aanbod 
van een apanage, hem bij de 
vereeniging van Holland met 
Frankrijk toegekend, van de 
hand. Daarentegen schonk NAPOLEON aan zijne gemahn Hon-TENSE de bezitting van St. Leu, 
met een inkbmen van 2 mil-

lioen francs. In dejaren 1813, en 
1814 bood IiODEwwK den keizer 
herhaaldelijk zijnedienstenaan, 
doch met eene toespeling op 
de herstelling van het koning-
viik Holland, onder eene Fran-
sche dynastie, waarvan echter NAPOLEON niets wilde weten. 
Ihsgelijks had een brief, door 
hem aan de magistraten van Am-

' sterdam den 29. November 1813' 
geschreven, • geenerlei gevolg. 
Na de herstelling van het Huis 
van Oranje hield hij zieh ont-
slagen van alle verpligtingen 
jegens Holland, en begaf zieh 
dem 1 Jan. 1814. haar Parijs; 
de zamenkomst met NAPOLEON, 
die MARIE LOUISE had bewerkt, 
was uiterst koel en stijf.j hij 
maande zijn' broeder tot vrede 
aan, en vergezelde hem naar 
Blois. Vervolgens begaf hij zieh 
in April naar Lausanne en van 
daar in November naar Rome. 
De uitnoodiging, om naar Parijs 
te komen, hem door NAPOLEON 
in 1815, te gelijk met zijne 
benoeming tot pair van Frank
rijk, gedaan, nam hij niet aan, 
maar bleef te Borne, waar hij 
zieh later van zijne v r o u w H o R -TENSE liet scheiden; bekepd is 
het proces, dat hij met haar 
had om zijnen zoon bij zieh, te 
mögen hebben. Zij overíéed 
den 5 October .1837 (zie HORTENSE). Sedert 1826 vestigde 
hij zijn verblijf te Florence, 
van" waar hij, na den aahslag 
van Boulogne, op den 24 Augus
tus Í 8 4 0 , eene reclamatje bij 
het Fransehe gouvernoment ter 
gunste zijns zpons indiende, en 
dezen daarbij .deed voorkomen 

4' 
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als het elagloffer eener tot drie-
werf toe herhaalde intrigue, 
Sedert leiddehij een afgezonderd 
en stil leyen en onthield zieh 
van alle staatkundige kuiperijen, 
tot dat hij den 25 .Julij 1846, 
ten gevolge eener beroerte te 
Livorno overleden is. Bij voor-
komende gelegenheden heeft hij 
nog meermalen blijken gegeven 
van gehechtheid aan zijn voorma-
lig koningrijk en van genegenheid 
voor deszelfs bewoners (*). LODEWHK had drie zonen, waarvan 
de eerste, genaamd NAPOLEON KAREL , geboren in 1802, en die 
reeds den 5 Mei 1807 inHolland 
overleed. De tweede zoon, NAPOLEON LODEWHK genaamd en 
in 1804 geboren, werd , na 
den dood zijns ouderen broeders, 
kroonprins van Holland, den 

. 3 Mei 1809 door NAPOLEON tot 
groothertog , van Kleef en Berg 
verheven,. en door zijnen vader, 
bij diens afstand van den troon, 
als zijn opvolgeran de; regering 

van Holland aangewezen. Hij 
huwde in 1825 met de be-
minnenswaardige en talentvolle 
dochter van zijn oom , JOSEPH , CHARLOTTE (geboren 31 October 
1802), doch overleed te Forli den 
17 Maart 1831 j nä zijnen dood 
woonde zijhe gemalin meestal 
te Florence en Sarzana, en over
leed den 2 Maart 1839 op. hare 
terugreis van Borne naar Flo
rence. De derde zoon, KAREL 
LorjEWiJK NAPOLEON , is bekend 
door zijne roekelooze onderne-
ming in 1840 te Boulogne, 
welke zijne gevangenneming ten 
gevolge had, waaruit hij ont-
snapte, en te vergeefs trachtte, 
zijn zieken vader te Florence te 
mögen bezoeken; het is in hem 
dat de Fransche republiek thans 
haren eersten president huldigt. 
Van de familie BONAPARTE is LODEWHK. degene ,• welke den-
meesten smaak voor letterkun
dige Studien aan den daggelegd 
heeft f hij heeft zieh zelfs als 

(*) Wij.lalen hier een' brief volgen, door hem aan eene vrouw 
geschreven, die uit Vriesland naar Duitschland gekomen was, in de 
hoop van eene erfenis te verkrijgen, maar daarin te lew gesteld, in 
ongelegenheid geraakte en zieh tot den gewesen honing van Holland 
wendde, dezé brief getuigt minder van 'sltonings groóte vorderingen 
%n de Nederduitsche taal, die hij echter hoog achtte en trachtte 
aan te leeren, dan wel van zijne Kefdadigheid en qehechtheid aan 
Holland, hij luidiletterlijk atdus ; 

» GRATZ, den 16 Vijnmaand 1812. 
» tk heb uwe Brief den 3 van deze maand ontvangen, 
» Gi) had bij me geene aanbeveling noodig dan eene Hollandsch 

en eesé eerlijk vrouw te zijn. 
» Gij suit vijfmaal honderd gulden ontvangen. 
)> Betaál uwe schulden, en terug heren binnen H Koningrijk om 

uw huysgezin in fiort tijd te zien. 
» yaarwel zij gelukkig in het Vaderland. 

LODEWHK." 
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dichter onderscheiden, hoewel 
zijne versificatie door zijne land-
genooten .niet geroemd wordt. 
Men vindt in de Correspondance 
interceptée de l'armée de l'Egypte 
versçheidene belangrijke brieven 
van hem. Zijn brief aan den 
abbé, DE BONALD, (zie dat Art.), 
waarbij hij hem de opvoeding 
van zijnen zoon opdroeg, het-
geén deze evenwel weigerde, 
getuigt van de edele eigenschap-
pen van zijnen.' geest en zijn 
hart. In zijn roman, Marie ou 
les peines de l'amour, naderhand 
onder den titel van Marie ou 
les Hollandaises uitgegeven, en 
in een' gevoeligen stijl geschre-
ven, tracht hij de zeden van 
zijn aangenomen vaderland af te 
schetsen. Over zijn eigen leven, 
over zijne familie en vooral 
over zijn besluur van Holland, 
heeft hij zeer uitvoerige en voor 
dat tijdperk belangrijke bijzon-
derheden medegedeeld in zijn 
werk: Documents historiques et 
réflexions sur le gouvernement 
de la:Hollande, 3 dl.11, Brüssel, 
1820 en Londen, 1821, ook 
in het Nederduitsch vertaald. 
Tegen het hem toegeschreven 
aandeel in een werk over het 
Engelsche, parlement (Histoire 
du Parlement, zoo als gezegd 
wordt met noten van NAPOLEON), 
heeft LODEWHK in den Çonsti-
tulionnel geprotesteerd, daaren-
tegen zieh voor den schrijver 
der Documents historiques ver-
klaard. Buitendien vértaalde hij 
de monographie van GIACOMO 
BONAPARTE , Sacco di Borna deli 
«nwol527, inhetFransch, Flo
rence , 1830, en deelde daarby 

Q 

bijzonderheden mede over zijn 
geslacht. In zijn Béponse à sir 
Walter Scott (1829) erkent hij 
schrijver te zijn van de Mémoi
res sur la versification en van 
het Essai sur la versification, 
zoowel als van eene in 1828 
te Florence uitgegeven verzame-
ling van gedienten, waarin eene 
voortzetting van BOILEAU'S Lu
trin voorkomt. Groot was de 
deelnemende belangstelling, die 

• zieh in. Nederland, bij het be-
rigt des overlijdens van koning 
LODEWHK openbaarde. Bij allen 
.eerbied voor de regerende dy
nastie, betreurde men loch in 
hem den vorst, dien het belang, 
van elk zijner onderdanen het 
meeste gold, die in zijn kortston-
dig en als het ware äfhankelijk 
hestuur, de meeste vrijzinnig-
heid en ware verdraagzaamheid 
aan den dag legde, die voor 
iedereen genaakbaar was, die den 
bloei en de bevordering van kun> 
sten en wetenschappen op den 
hoogsten prijs Steide. Zijh innige 
vriend, de beroemde M.* W. Bm-
DERDIJK (zie dat Art.) die zijn 
volle vertrouwen genoot, wist 
deze eigenschappen op prijs te 
stellen ; op zijn afbeeldsel ver-
vaardigde hij twee verschillende 
onderschriften van den volgenden 
inhoud: 

» Het goud der Diadeem Hink' scMtte--
rend om de hairen. 

Het maakt den luister niet van Hollands LOBEWIJK : 
Neen, deadel van zijn' ziel, zijn eerbied 

voor de altaren, 
Zijn zuolit om wel te doen, Bataafscher 

dan zijn Rijk. 
Lees, Neêrland, tnv geluk in d'oocstraal 

van uw'koning 
Die spreide u 't zuiverst hart, den braaf-

sten vorst, ten toonl 
5 



250 N. 

Hy vergt u trouw en deugd voor krui-
ponde eerbetooning, 

En Gode't best zijns volks voor 'tflik-. 
kren van zgn' kröon." 

» Met palmen van den krijg, met vrede-
en kunstlauwrieren 

Omvlecht zieh de eed'le kruin Van k o -
ning LOBEWIJK , 

Aan ' t onbezweken hoofd, dat zoo veel 
kransen sieren, 

Ontleent zijn' kroon een' glans, geen 
aardschen glans gelijk. 

Ken, Ne$rlandx .in, dit beeld den redder, 
den behouder, 

Die van uw zinkend wrak de roerpen 
. grijpen dorst 1 

Uw hoü doorgloeit hem 'thart en 't weegt 
hem op den sohouder, 

Ja, leas door 'tminzaam oog denvader 
in den vorst.", 

en zelfs nog bij 'svorsten ver-
blijf in ltalie, zong BILDERDWK 
zijnen voormaligen koninkhjken 
weldoenor toe; ••• 

» Gy, vorst.te groot voor star en throon, 
W anneer by laagheen kost, 

Zoo achtbaar met een eppenkroon, 
Als toen de p'raal der wareldgofln 

Uw schouders had omdoscht." 

» Ach, waarom. klinkt mijn toon nietmeer 
Waar hy uw ooren treft, 

Die toon, steeds vloeijend u tor eer, 
In spijt van's noodlota wisselkeer; 

Dien, 't vrijo hart verheft 1" 

>> Ach 1 mooglijk ware 'tu nog zoet, 
Dat in't ondankbaar land 

Nog één, één stervling wordt ontmoet 
Die aan uw deügden hulde doet 

En ' t hart u houdt'verpand," 

» Nog één, die aan uw weldaàn denkt ! 
Dieinuwonheillijdt, 

Uw afzijn zuivre tränen schenkt, 
En, welk een geest do tijden zwenkt, 

Voor deugd en waarheid strijdt." enz. 

Op den dag na het overlijden 
van koning LODEWUK werd zijn 
testament te Florence geopend, 
hetzelve was hoofdzakelijk van 
dezen inhoud : Na zijne ziel aan 
den Almagtige aanbevolen te 

hebben, geeft hij zijnen wensch 
te kennen, dat zijne overblijf-
selen mögen overgebragt worden 
naar St. Leu, in de nabijheid 
van Farm, om bij zijnen vader, 
CARLO BONAPARTE, en zijnen 
oudsten zoon, die in 1807 in 
#oZtad! overleed, te rüsten. Hij 
uit den wensch, dat ook de 
overblijfsels van zijnen tweeden 
zoon, welke in ltalie' in 1831 
overleed, naar dezelfde plaats 
mögen overgebragt worden, en 
besternt eene som van /28,800 
tot de oprigting van een monu
ment. Ik heb, zegt hij, gedu-
rende veertig jaren den naam 
van dat dorp gedragen en ik 
bemin het meer dan eenige an
dere plaats. Hij schenkt aan de 
stedelijke regering van Amster
dam den oigendom van al wat 
bij vroeger in Holland bezat, 

' en' wenscht, dat het daaruit 
voortspruitende inkomen tot ver* 
ligting möge strekken Van de 
rampen, die jaarlijks door over-
strooming veroorzaakt worden. 
.Aan de armen van Florence 
maakt hij eene vrij aanzienlijke 
som. Aan Z . K . H. den groot-
hertog van Toskanen vermaakt 
hij de kolossale buste van den 
keizer NAPOLEON., vervaardigd 
door CANOVA. Hij verlangt, dat 
de groothertog die aanneme als 
een teeken van dankbaarheid 
voor de in zijne S taten ont van« 
gene gastvrijhéid. Aan de groot-. 
hertogin vermaakt hij eene fraaije 
vaas uit de porseleinfabijk van 
Sèvres. Aan elk van de vier 
zusters van liefdadigheid van 
het hospitaal van St. Leu, een 
jaarlijksch pensioen van 50 gul
den. Aan de armen van Civita 
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Nova, 1200 gülden ; insgeîijks 
verscheidene jaargelden aan ver-
schillende armen van Florence. 
Aan zijnen broeder, HIERONYMUS 
BONAPARTE, prins van Mont fort; 
zijne loge in den schouwburg te 
Florence, waarvan de waarde 
op 28,800 gulden geschat wordt. 
Aan zijnen neef, NAPOLEON, 
zoon van den prips van Mont-
fort , een' fraaijen diamant, en 
aan zijnen tweeden neef HIE-
RONÏMUS , een souvenir van gelïj-
ken aard. Aan de prinses MA
THILDE DEMIDOFF , eene parure 
inrobijnen en diamanten, hem 
door zijne moeder nagelalen. 
Aan zijnen neef, don Louis, 
zoon van den prins van Canino, 
zijne schoone villa te Montughi, 
met al haar toebehooren, geschat 
op 96,000 gulden. Aan zijnen 
pupil FRANCISCO CASTEL VECCHIO 
eene som van 72,000 gulden. Na 
nog verscheidene andere legaten 
van minder belang gemaakt te 
hebben aan al zijne bedienden 
en aan zijne exécuteurs, voegt 
hij hierbij : » Het overige van 
mijne bezittingen (mijn palèis 
te Florence, het groóte landgôed 
te Civita Nova, allen werkelijk 
in eigendom mij toebehoorende), 
huisraad, regten en in het kort 
al wat mijne bezittingen uit-
maakte op het tijdstip van mijn 
overlijden (met uitzondering van 
de bovengemelde legaten), maak 
ik aan mijnen erfgenaam, NA
POLEON LOUIS, mijnen eenigen 
overgeblevenen zoon, aan wien 
ik buitendien vermaak als een 
bijzonder blijk van mijne vader-
lijke genegenheid mijn. Dunker
que, zieh bevindende in mijne 
leesbibliotheek, met al de ver-

sierselen en Souvenirs die het 
bevat, en als een nog grooter 
blijk van genegenheid, schenk 
ik aan hem de Verschiliende 
voorwerpen, welke aan mij van 
St. Helena zijn gezonden en 
toebehoord hebben aan den kei-
zer NAPOLEON , en welke in eehe 
käst, opzettelijk tot dat doel 
vervaardigd, geplaatst zijn. 
. Fiorence, 1 December 1845. 

BONAVENTURA (Pater). —. Zie 
PLUGHERS (ARNOLDUS). 

BONELLI (LODEWWK), een ge-
leerde geestelijke, in 1797, te 
Dome geboren, werd, na zijne 
Studien op eene schitterende 
wijze volbragt te hebben, tot 
hoogleeraar der Romeinsche aka-
demie benoemd. Hij volgde van 
dien oogehblik af zijne neiging 
op voor de wijsgeerige en god-
geleerde wetenschappen, en, na 
eenige proeven, welke zijne ze-
digheid hem weerhield aan het 
publiek medetedeelen, deed hij 
in 1829, een Geschiedkundig 
onderzoek der voornaamste wijs
geerige stelsels in het licht ver
schonen , dat door de geleerden 
zeer gunstig werd opgenomem 
In het volgende jaar gaf hij in 
het licht Onderzoek der godisterij 
waarin hij het ontoereikende der 
menschelijke rede, en de nood-
zakelijkheid aantoont, om, in de 
beoefening van die eerbiedwaar-
dige onderwerpen, welke eene 
vermetele filozofie, doordezelve 
te willen verklaren, siechts be-
nevelt, zijne toevlugt tot de 
openbaring te nemen. In 1833, 
kleedde hij hetzelfde onderwerp 
in eenen meer wijsgeerigen vorm 
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in zijne' redeneer- en bovenna-
tuurkundige instellingen, in het 
Latijn geschreven, en waaraan 
een buitengewone bijval ten deel 
viel. Zijne Gesohiedenis der Duit-
sehe wijsbegeerte, van LEIBNITZ 
tot HEGEL), 1837, gaf aanleiding 
tot- eenige critische aanmerkin-
gen, die echter aan den opgang 
van dat werk in Italie geen na-
deel toebragten. De abbé Bo.-
NELLi overleed te Borne, den 22 
October 1840, in eenen ouder-
dom, waarin hij nog gewigtige 
diensten aan de godsdienst en 
aan de wetenschappen had kun-
nen bewijzen. Behalve de reeds 
aangevoerde werken, en die ter 
vestiging van zijnen roem toe-
reikende zijn, heeft hij talrijke 
artikels geleverd aan de Jaär-
boeken der godsdienstiqe weten
schappen, vraarvan hij een der 
voornaamste rédacteurs was. 

.* BONI (ONOFRIO) , een Itali-
aansche. heoefenaar dor oudhedeh 
en der Aesthetica, in 1750, in 
Toskanen geboren, en in 1820 
overleden, stond in betrekking 
met de beste kunstkenners, en 
oudheidsonderzoekers van zijnen 
tijd, zooals met den kardinaal BORGIA, met MARINI, LANZI en P'AGINCOURT. Delaatste, die aan 
BONI een schrander oordeel toe-
kende, zond hem de bladen 
waaruit hij zijne kunstgeschie-
denis der middeleeuwen vormen 
wilde.;BONI hegon hiertoe eenen 
tpkst te bewerken, doch staakte, 
toen zijn vriend'overleden was, 
de voortzetting daarvan. Men 
houdt voor het beste geschrift 
van BONI, de aan GERARDUS DE 
Bossi gerigte lettera sopro le 

antichita di Gianmti, voorko« 
mende in de Mélanges ä'Agasss, 
Parijs, 1810. Zijn Elogio di 
P. G. BATONI, Borne, 1787, be-
vat, behalve levenàbijzonderhe-
den van dezen Schilder, zeer 
vele belangrijke aanmerkingen, 
betrekkelijk de geschiedenis der 
kunst in Borne, van af BENEDICTES XIV, tot den dood van 
PIUS VI. — Zekere MADRO BONI 
schreef: Su la pitlura di nn 
Gonfalone, etc., Udine, 1797. 

BONIFACE (ALEXANDER) , een 
beroemd onderwijzer, té Parißs, 
den 22 December 1785 geboren, 
en den 30 Mei 1838 overleden, 
wijdde zieh reeds vroegtijdig aan 
het onderwijs der jeugd toe. In 
1814 begaf hij zieh naar her-
dun, in het insüluut van PESTALOZZI (zie dat Art. -Wbk.-), 
en. aldaar gedurende drie jaren 
beurtelings leerling en onderwij
zer , beoefende hij grondig de 
pedagogische wetenschap, en 
kwam te Parijs terug, alwaar 
hij, na vijfjarige werkzaamhe-
den en proefnemingen, in 1822 
een opvoedingsgesticht tot stand 
bragt, hetwelk hij met het beste 
gevolg bestuurde, en waaruit 
verscheiden mot roem-bekende 
kweekelingen zijn voortgekomen. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
l.o Dictionnaire etc. (Fransch-
Engelsch en Engelsch-Fransch 
woordenboek), Partys, 1822, 2 
dl.»' in 8.vo j — 2.o Cours etc. 
(Elémentaire en praktische leer
gang der teekenkunst enz.), ib. 
1823 , in langw. 4.*o, met 48 
platen; — 3.0 Manuel etc. (Hand-
leiding voor de beihinnaars der 
Fransche taal), ib. 1824 in 8.™ ; 
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— 4.o Exercices etc. (Ortogra-
phische oefeniUgen), ib. 2 dl.n 

in 8 . ™ enz. 

BONNARDEL (de abbé M.), • 
pastoor yan Semur, bij diestad 
in 1759 geboren, oefende er 
de bedieningen van kapellaan 
uit toen de omwenteling uit-
borst. Ondanks het voorbeeld 
in het diocees voxiAutun, door 
zijn hoofd gegeven, weigerde 
hij den eed, en hield zieh lang 
in het land verborgen, terwijl 
hij met ijver en moed, de hei
lige bedieningen uitoefende. In 
zijne schuilplaats ontdekt, zag 
hij zieh verpligt, om aan den 
dood te ontsnappen, Frankrijk 
te vertaten, maar hij haâstte 
zieh naar hetzelve terugtekee-
ren, zoodra de révolutionnaire 
storm scheen te bedaren. Tijdens 
het concordaat tot pastoor van 
Semur benoemd, Voerde hij in ' 
zijne parochie de devotie tot 
het H. Hart van JESUS in, en 
bragt er in 1822 een klein 
seminarie tot stand, waarin ver
scheiden jonge priesters van het 
diocees, hunne eerste opleiding 
in de gewijde wetensch'appen 
ontvingen. Deze waardige gees-
telijke overleed den 28 November 
1836. Men heeft van hem: 
l.o Cours etc. (Gemeenzame on-
äerrigtingen over de voornaamste 
gebeurtenissen van het oude Tes
tament) ; — 2.o Prônes etc., in 
het Nederduitsch vertaald, en' 
bij de Uitgevers dezes, in 5 dl. 1 1 , 
gr. 8 , ™ , in het licht gegeven, 
onder den titel van Gemeenzame 
Prekenop alle Zon- en Feesida-
gen van het Jaar. 

* BONNEVILLE (NICOLAAS- BE), 
een publicist en letterkundige, 
in 1760 te Evreux geboren, 
studeerde te Parijs, waar hij 
de meest „verscheidene vakken 
van wetenschappen beoefende, 
doch zieh later bijna uitsluitend 
met de beoefening der buiten-
landsche letterkunde bezig hield. 
In vereeniging met eenen Duit-
scher, FRIEDEL genaamd, liet 
hij het Nouveau théâtre alle
mand, 12 dl.», Parijs, 1782 
tot 1785, in het licht verschijnen. 
Deze verzameling, in eenen tijd 
in het licht gegeven, waarin 
men zieh in Frankrijk, nog 
weinig "om buitenlandsche let
terkunde bekommerde, werd 
nietlemin gunstig öntvangenj 
hetwelk hem aanspoorde* eene 
verzameling van Hoogduitsche 
vertellingen in het licht te gevön, 
die hij aan de koningin opdroeg. 
Öok Voerde Inj de werken van SHAKESPEARE in Frankrijk in. 
Later nam hij, van eene reis 
uit Engeland teruggekeerd, een 
levendig aandeel aan de ontlui-
kende omwenteling in Frank
rijk. Met den abbé FAUCHET, 
legde hij den grondslag tot den 
Cercle social, en gaf den Tribun 
du peuple, en later het buiten-
sporige dagblad La bouche de fer 
in het licht. Als dagbladschrijver 
ontwikkelde bij zijnen geheelen 
werkzamengeest ; maar om', zoo 
als hij wenschte, lid der, nati
onale vergadering te worden, 
dit kon hem niet gelukken. 
Voor het overige maakte hem 
zijne, toenmaals voor gematigd 
doorgaande, inzigten bij de ge-
zagvoerders gehaat, en hij werd, 
na den val der Girondisten in 
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hechtenis genomen. Weder ta 
•vrïjheid gesteld, liet hem ook 
NAPOLEON , dien hij met CROM
WELL yergeleek, eenigen tijd 
gevangen zetten, en later onder 
opzigt derpolicie stellen. Later, 
onder de BOURBONS, dreef hij 
handel met oude boeken, en 
overleed den 9 Novb. 1828. 
Ook de beide geschritten : His
toire etc. (Geschiedenis van het 
hedendaagscli Europa), 3 dl.», 
Geneve, 1789—1792, en De l'es
prit etc. (Over den geest der 
godsdiensteri), Partys, 1791, zijn 
van hem. 

BONPLAND (AIMÉ) , een geleerde 
kruidkundige, in 1772, te la 
Dochelle geboren, kwam, nog 
zeer jong zijnde, zijne Studien 
te Partys volbrengen. Daar hij 
met den heer ALEX, VAN HUM
BOLDT in naauwevriendschaps-
betrekking stond, zoo vergezelde 
hij dezen, op eene reis naar Ame
rika ; en in Frankrtyk terugge-
keerd, gaf hij, gezamenlijkmet 
zijnen beroemden medearbeider, 
het voor de natuurkundige we-
tenschappen zoo vruchtbare re-
sultaat hunner vijfjarige (1799 
. tot 1804) nasporingen der Spaan-
sche bezittingen in het licht. 
Door de keizerin JOSEPHINE, 
tot opziener harer tuinenvan 
Navarre en Malmaison benoemd, 
gaf hij de' Description etc. (De-
sehrtyving der seidsame planten), 
die in dezelve werden aange-
kweekt, in het licht, Partys, 
1813, in fol., met 64 platen. 
Het verlangen om zijne rtjkdom-
men in dat vak te vermeerderen, 
deed hem eene tweede reis naar 
Amerika onderhemen. Thans 

bezocht hij de gewesten, welke 
hij met den heer VAN HUMBOLDT 
niet bereisd had, en door de 
schoonheid van het klimaatbe-
koord, vestigde hij zieh in eene 
Streek van Paraguay, alwaar het 
aankweeken en het beoefenen 
der planten hem geheel bezig 
hielden. Eenskiaps op bevel van 
den dictator FRANCIA , die door 
eene omwenteling meester van 
Paraguay was geworden, in 
hechtenis genomen, moest deze 
even zoo,geleerde als schulde-
loöze man, eene harde gevangen-
schap van niet minder dan tien 
jaren verduren. De woeste dic
tator stond hem, op aandrang 
van VAN HUMBOLDT , van CANNING 
en van den Britscheh zaakgelas-
tigde, eindelijk toe, om destad 
Corrientes te gaan bewonen, ten 
einde er zijne door de jaren en 
•mishandelingen verzwakte ge-
zondheid te herstellen. Het is 
daar dat deze, een beter lot 
zoo zeerwaardige, natuuronder-
zoeker, in het begin van 1846, 
overleed, BONPLAND was Corres-
ponderend: lid van,het Jnstituui. 

* BONSTETTEN (KAREL VICTOR 
VON) , in 1745 , te Dem gebo
ren, werd eerst te Jverdun en 
daarna te Geneve opgevoed, van 
waar hij door den omgang met 
STANHOPE, VOLTAIRE, SAUSSURE 
en BONNET gevormd, later de 
universiteiten van Leyden, Cam
bridge en Partys bezocht, en 
daar op groote reizen, voorna-
melijk naar Jtöföeondernam. In. 
1775 , tot lid van den grooten 
raad van Dem benoemd > werd 
hij later landvoogd te Samen 
en Atyofc, en daarna opper-regter 
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te Lugano, Zijn huis was het 
brandpunt tau het leven des 
geestes in Zwitserland. Bij hem 
vereenigden zieh MATIHISSON, SALIS en de Deensche dichteres FREDERIKA BRUN , zoo als het ook 
in zijn huis was, dat JOANNES VON MÜLLER de Geschiedenis van 
het Zwitsersche eedgenootschap 
schreef. De omwentelingen in 
zijn vaderland zocht hij door eene 
in het jaar 1798 ondernomen 
reis naar Italie en van daar 
naar Koppenhagen te ontgaan, 
waar hij tot in 1801 verbleef. 
In 1802, in zijn vaderland te-
ruggekeerd, koos hij Gewevetot 
.zijne verblijfplaats, alwaar hij als 
een opgeruimde grijsaard, den 
3 February 1832 overleed. Hij 
onderscheidde zieh voornamelijk 
door uitgebreide kundigheden, 
door eene levendige en voor el-
ken indruk vatbare verbeeldings-
kracht, en door eene onbegrensde 
welwillendheid. Alles wat Eu
ropa aan beroemde letterkundi
gen had aantewijzen, achtte zieh 
gelukkig met hem in kennis te 
staan, en zelfs lord BYRON Steide 
eene oneindige waarde op, een 
facsimile van BONSTETTEN , den 
correspondent van GRAT. Zijne 
nadere vrienden maakten er zieh, 
zoo als BYRON berigt, eene 
vreugde uit, hem geheele pa-
ketten met brieven toetezendem 
Den roem, zoo als JOHANN VON MÜLLER uitmuntend opmerkt, 
welke de Verdiensten van kennis 
en wetenschap geven kan, is 
door geene der oude Zwitsersche 
geslachten beter verworven dan 
door dat van BONSTETTEN. Onder 
zijne belangrijkste geschriften 
noemen wij: l.o Briefe über ein 

schweizerisches Hirtenland, Ba-
zel, 1782}—• 2.o Kleine Schrif
ten, 4 dl.a, Koppenhagen, 1799 
tot 1801; — 3.o Voyage etc. 
(Beis door het tooneel van het 
laatste boek van den JEnmis, 
gevolgd door eenige aanmerkin-
gen op het nieuwere Latium), 
Geneve, 1813; —c 4.o Becher-
ches etc. {Nasporingen over de 
natnur en de wetten der ver-
beeldingskracht), 2 dl.", Geneve, 
1807, enz. enz. 

BORE of BOREN. — Zie BORA 
-Wbk-, 

* BORGER (ELIAS ANNES), in 
het dorp de Joure in fries-
land, den 26 February .1784 
geboren, gaf reeds vroegtijdig 
blijken van ongemeene sohran-
derheid., van een vlug vOrnuft 
en een fljn oordeel. In het Latijn 
en Grieksch was hij spoedig zoö 
ervaren, dat hij ' in zijn 17.o 
jaar, geheel alleen, en zonder 
iemands aanbeyeling, zieh naar 
Legden begaf, om aldaar in de 
(protestantsche) godgeleerdheid 
te studeren. In 1807 werd 
hij tot de predikdienst bevoegd 
verklaard, doch men behield 
hem aan de hoogeschool als 
lector, en hij predikte nu en 
dan te Legden en elders 5 de 
roem zijner welsprekendheid was 
niettemin weldra door het ge
heele land verspreid. De Fran-
sche overheersching vertraagde 
zijne bevordering tot' buitenge-
woon hoogleeraar, waartoe hij 
kort däarna, in 1813 verheven 
werd; in 1815 werd hij gewoon 
hoogleeraar in de godgeleerdheid, 
in 1810 lid der derde klasse 



256 B O R . 

van het koninklijk Nederlandsch 
Instltuut,' en in 1817, hoogleer-
aar in de geschiedenis en oude 
letteren. Niet lang echter mögt 
hij zijne loopbaan niet steeds 
toenemenden roem bekleeden, 
daar hij reeds den 12 October 
1820 overleed; kort te voren 
was hem zijne echtgenoote en 
zijn kind in de eeuwigheid voör-
üitgegaan, en het was dit voor 
hem zoo smartelijke verlies, dat 
zijner her den zoo hartroerenden 
zang Aan den Rtyn onttokkelde, 
het schoonste gedieht, dat ooit 
zijner pen is ontvloeid, en dat 
in den jaargang 1821 van den 
Nedertandschen Muten-Alma-
nah, blz. 201—204, voorkomt, 
en in verschalende lalen vertolkt 
is. BOROER blijft onvergetelijk 
als geleerde, als Jcanselredenaar, 
als dichter, als mensch. Zijne 
onnavolgbare vaardigheid in het 
Latijn spreken, zijn diep in
dringen in de zaken, zijne be-
kroonde prijsverhandelingen,-
waartoe" voornamelijk behooren: 
1.° De mysticismo, 2." uitgave 
\s Gravenhage, 1818; — 2.oDe 
Evangelio Johannis cum Mat-
theei, Marci et Luca> evangeliis 
comparato, Lenden, 1816; — 
3.o De Mstoria pragmatica, 
's Gravenhage, 1819 enz. ge
tragen van zijne geleerdheid. 
Als hansetredenaar droeg hij 
de bewondering weg van allen 
die dit heerlijke talent op prijs 
weten te stellen, en indien oor-
spronkelijkheid, ; bewonderens-
waardige nadruk en kracht met 
grondige kennis vereenigd, lof 
verdienen, zoo betaamt die aan BORGER. Als dichter van groote 
ialenten, hoewel meer kernach-

tig en gespierd dan zoetvloeljend, 
maar zoowel • ernstig als lu imig, 
heeft hij zieh bij verscheidene 
gelegenheden doen kennen. Als 
mensch eindelijk was BORGER de 
ziel aller gezelschappen, die het 
géluk mogten smaken hem in 
hun raidden te hebben, en te-
vens een warm en hartelijk 
vriend, een teeder- echlgenoot 
en vader. Zijn roem zal in 
Nederland niet vergaan; want 
zijne lijkrede is door VAN DER PALM uitgesproken, en hij is 
door TOLLENS bezongen. 

BORGHÉSE ALDOBRANDINI (de 
prins CAMILLO FILIPPO LODOVICO), 
den 19 Julij 1775, te Rome, 
mt eene onde en aanzienlijké 
familie geboren, welke aan de. 
Kerk een' Paus (PAULUS V), en 
verscheiden kardinalen heeft ge-
schonken. De vader, prins MARIO ANTONIO , bekend door zijne 
zucht voor de kunsten, had bij 
elke gelegenheid zijnen afkeer 
van de Fransche 'Omwenteling 
aan den dag gelegd, de zoon 
integendeel, nam er de begin-
seien van aan, en bij den invai 
der Franschen in Dalie, nam hij 
dienst. in hunne- legerscharen, 
en gaf bij elke gelegenheid be-
wijzen van zijne verkleefdheid 
aan den generaal BONAPARTE. Na 
den 18 brumaire, kwam hij te 
Partys, trad in 1803, in den 
echt met PAULINE , zuster van 
den' l.en consul (zie BORGHÉSE 
-Wbk.-), en werd in 1805 tot 
Franschen prins verheven. Bij 
het hervatten der vijandelijkhe-
den tegen Oostenrtyh, werd _ hij 
tot eskadron-chef der keizerlijke 
garde ber.oemd..In 1806, werd 
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hij. tot hertog van Guastalla 
.verheven, en maakte den veld-
togt mede tegen de Pruisen en 
de Russen. In het volgende 
jaar, algemeen. .landvoogd van 
de Provincien aan gene zijde 
•der Alpen geworden zijnde,ves-
tigde hy zijn verblijf te Turijn, ' 
alwaar hij de toegenegenheid, der 
inwoners 'won. Na de gebeur-
tenissen van. 1814, gaf hijPie-
mont aan de Oostenrijkersover, 
en, na het genot zijner palei-
zen aan de prinses PAULINE te 
hebben afgestaan, kwam Inj 
Florence bewonen, alwaar hij 
den 10 April 1832 overleed,en 
aan zijnen broeder (zie het volg. 
Art.) eene onnoemelijke for-
tuin naliet ; hij had aan den 
keizer het rijke museutn der 
villa Borghése voor 13 rriillioe-
nen franken verkocht. 

BORGHESE ALDOBRANDINI (prins FRANCESCO), broeder van den 
voorgaande, te Borne den 9 Junij 
1776 geboren, nam dienst in het 
Fransche leger, onderscheidde 
zieh in den slag van Austerlitz, 
en, tot kolonel van het l . e re-
giment karabiniers benoemd, 
maakte hij, aan ;het hoofd van 
dat corps, de veldtogten van 
1806 en 1809 in Buitschland 
mede. Te Wagram gekwetst, 
benoemde de keizer hem tot 
brigade-generaal .en tot zijnen 
eersten schildknaap. Bij de te-
rugkomst.der BOURBONS, ver-
kreeg hij de vergunning om in 
Frankriß te verblijven, be-
woonde Parijs tot in 1832, als 
wanneer. hij die stad verliet, 
.om zieh in het bezit te gaan I. DEEL. 

stellen van de rijke nalatenschap 
zijns broeders. Hij maakte op 
eene edele wijze gebruik van 
deze groote fortuin, liet'het 
meer Gabino droog maken, en 
herstelde als door eenen toover-
slag het museum Borghése, «zoo 
zeer scheen Italie onuitputbaar 
in meesterstukken." VALÉRY 
(zie dat Art.) heeft er eene vlugge 
en-warme schets van geleverd 
in zijne Voyages hist, et litt, 
en Italie, liv. X V . Gh. 1, pag. 
444, éd. de Bruxelles, 1835. 
Prins FRANCESCO oveiieed te 
Rome, den 29 Mei 1839. 

BORIE (PIERRE ROSE URSÜLE DDMOULIN), benoemd bisschop 
van Acanthe, den 20 February 
1808 , te Cars, een dorp der 
parochie Beynat, diocees van 
•Tulle, geboren, werd door eenen 
moederlijken oom,-eenen eer-
biedwaardigeh priester, die in 
de kwade dagen van Frankriß 
het geloof had beleden, opge-
voed. .Na met roem zijne Stu
dien in het collegie van Beauliew 
te, hebben volbragt, kwam hij 
in 1826 in het seminarle van 
Tulle, alwaar hij tot het besluit 
kwam, om zieh aan het werk 
der mission toetewijden. Na-
dat zijn godgeleerde cursus was 
afgeloopen, kwam hij in 1829 
te Parijs, en bragt 13 maan-
den door in het seminario der 
vreemde mission. Nog le jong 
.zijnde om de prjester-wijdibg te 
ontvangen, zou zulks plaats 
hebben gedurende zijne reis naar 
Pondichery; maar hij ontving 

' nit Borne ' eene ouderdoms-dis-
pensatie, en. werd te Bayeux 

A . 
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gewijd. Den 1 December 1830 
ging hij te Havre scheep, om 
zieh naar Macao (Sina) te be-
geven, en van dear naar Tong-
king, alwaar hij den 15 Mei 
1831 aankwam, niet zonder 
dikwijls aan groote geVaren te 
zijn blootgesleld geweest. De 
Annamitische taal bood hem 
weinige bezwaren aan 5 na ver-
loop van drie of vier maanden, 
was hij in staat om biecht te 
hooren, te prediken, te catechi-
seren, en al de bedieningenvan 
zijn ambt te vervullen, waar-
van hij zieh met den grootsten 
ijver en met beleid en schran-
derheid kweet, Niet lang duurde. 
het of hij won de toegenegenheid 
der inboorlingen, die den groot
sten eerbied voor hem aan den 
dag legden; maar acht maan
den na zijne aanstelling begon 
de vervolging, en genoodzaakt 
zieh bijna onafgebroken verbor-
gen te houden, was hij aan 
allerlei ontberingenblootgesteld. 
Daarop geheel alleen met de 
leiding belast van Binh-Ghinh of 
Bo-Chinh, een gewest van Tong* 
king, hij de zee, en grenzende 
aan Cochin-Sina, waarvan het 
door de rivier Giank is afge-
scheiden, begaf hij zieh den 25 
Julij 1833, derwaarts. Met al 
het lijden hem door de vervol
ging berokkend, paarde zieh 
nog de verzwakking zijner ge-
zondheid, welke zoo grootwas, 
dat hij in 1834. zijn einde nabij 
waande,, hetwelk hem echter 
niet belette zijne heilige bedie-
ning met denzelfden ijver nit-
teoefenen. God gaf hem de 1 

gezondheid weder 5 in de maand 
Junij 1830, had hij al de christe-

nen van zijn uitgestrekt distrikt, 
zelfs die der bergen, bezocht, 
toen het verraad hem in de 
handen zijner vijanden deed Val
ien. In hechtenis genomen en 
gevangen gezet, was het gedü-
rende deze gevangenschap dat 
hij zijne verhefflng verham tot 
het bisdom van Acanthe. Hij ver-
scheen verscheiden malen voor 
de reglbank der Mandarijnen, 
en steeds met de grootste on-
verschrokkenheid; te vergeefs 
onderwierp men hem aan de 
pijnbank en aan de wreedste 
mishandelingen, hij hield niet 
op openlijk zijhe onwrikbare ver-
kleeldheid aan de christelijke 
godsdienst uitteroepen, en den 
24 November 1838, bekroonde 
hij zijn leven met den roem-
vollen marteldood.- Zh'ne stoffe-
lijke overblijfselen, zijn den 3 
Augustus 1843, in Frankriß 
overgebragt, en rüsten met die 
van andere martelaren , in het 
seminarie der vreemde mission, 
te Parijs, in eene, tot deont-
vangst dier kostbare voorwerpeh 
ingerigte plaats. Daar zietmen 
00k eenige der werktuigen zij
ner folteringen > onder anderen, 
de zware halsplank (cangue), 
welke hij dag en nacht in zijne 
gevangenis droeg. Een priester 
uit het d'iocees van Tulle heeft 
in het licht gegeven: Vie de 
Mgr. Borie, St. Germain-en-
Laye, 1844, in 12.»° Dit stuk 
bevat een aantal brieven van 
den heiligen martelaar, waaritt 
hij met eene treffende eenvou-
digheid, de verschillende bij-
zonderheden van z p apostolisch 
leven verhaalt. 
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* BORSTELL (KARL HEINRICH 1 

LUDWIG VON), koninklijk Pruis-
sisch generaal der ruiterij, in 
1773 in Altmarh geboren, be-
gaf zieh in 1788 onder de Pruis- • 
sische cavallerie, onderscheidde 
Zieh in 1793 bij Pirmasens en 
Kaiserslautern, streed bij Jena, 
bewoog in 1807 den maarschalk 
NEV, met een klein corps tot 
eerien stilstand van wapens,en 
werd in 1810 adjudant-generaal 
des konings. In 1813, Voerde 
hij als generaal-majoor de bri-
gade aan, welke Maagdeburg 
aan den regter-oever der Elbe 
insloot, leverde den Franschen 
den eersten slag bij DaUnigkow, 
stond vervolgens onder BULOW , 
6n woonde de gevechten bij te 
Hoyerswerda; Buckau, Henne
witz (waar hij besliste) en teLeip-
zig; daarop berende hij Wezel; 
in 1814 viel hij in BelgiS, dekte 
de blokkade van Antwerpen, 
en nana onder den hertog van 
Weimar, deel aan het gevecht 
bij Korlrtyk. In 1815 werd hij 
met het organiseren van het 
tweede armee-cörps in Namen 
belast, toen BLÜCHER hem be-
val de Saksische troepen, die, 
op het berigt Vah de verdeeling 
huns väderlands, aan het muiten 
waren geslagen, te ontwapenen, 
hunne vaandels te verbranden> 
eh dehoofdmuiters te doeh dpod-
schieten. BORSTELL Steide zieh 
voor de Saksers in de bres, en 
voltrok het bevel niet. Het ge-
volg daarvan was afzelting vän 
zijn commando, e'n vierjarige 
vestingstraf. De genade des ko
nings droeg hem echter reeds 
in 1816, te Koningsbergen het 

algemeén commando op, het-
welk hij in 1825, met het Sfi 
armee-corps te Coblentz verwis-
selde. In 1840 deed hij afstand 
van deze betrekking, wërd lid 
van den staatsraad, en overleed 
algemeen geacht, in 1844 te 
Berltyn. 

BORÏ (GABRiëL), de grondleg-
ger der akademie van Marine 
in Frankriß, te Partys den 13 
Maart 1720 geboren, kloffl bij de 
Fransche zeemagt tot den raiig 
op van schont-bij-hàchtj Voerde 
in, 1761, het bevel op St. Do
mingo, en verliet in 1776 de 
dienst, om zieh geheel aan de 
wetenschappen te ktinneh Wij-
den. Hij Voerde het eerst de 
terugkaatsende werktüigen (in
struments à réflexion) in de Frah-
sche Marine in, en bepäalde de 
geographische ligging vanMadei
ra, kaap Finisterre en Ortegal. 
Door de omwenteling bijna ver-
geten, overleed hij den 8 Oc t. 
1801. Men heeft van hem:l.° 
Mémoire etc. (Verhandeling over 
een middel oin de lucht der 
sçhepen te zuiveren) , 1780 ; — 
2.° Mémoire etc. (Verhandeling 
Over de mogeltykheid om Partys 
te vergrooten, zonder er de gren
zen van uiltebrèideH), Partys, 
1787, in 8.*> 3' — 3.o Essai 
etc. (Proeve over de bevolking 
der suiker-planiagiën), 1776 en 
1780 5 — 4.° Mémoire etc. (Ver
handeling • otter. het te volgén 
stelsél in eenèn blooten zèe-oor-
log met Engeland), 1780. Deze 
drie laatsté werken, zijn ge-
zaménlijk uitgégeven, Onder dê'n 
iitel Van Mémoires etc. (Verhan-

2 : 
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delingen over hei beheer der I 
Marine en der volkplantingen, 
door een' hoofd-officier der Ma
rine) , Parijs, 1789, 2 dl.» in 
8 .™ enz. . . 

BORY DK SAINT-VINGENT ( J . B. 
M. G.), een beroemde Fransche 
natuuronderzoeker, en publi
cist, in 1780 te Agen"geboren, 
openbaarde vroegtijdig eenen be-
paalden smaak voor de weten-
sebappen, welke hij niet op-
hield te beoefenen, te midden 
der gebeurtenissen, welke zijne 
roeping dwarsboomden en zijn 
leven verontruslten. Genood-
zaakt van de wapens te voeren, 
alvorens door de requisitie-wet 
te worden getroffen, haastte 
hij zieh het tooneel van den 
bürgeroorlog te verlaten, om 
zieh bij het leger van den Rijn 
te voegen, en ;• ofschoon nog 
zeer jong zijnde, deed hij zieh 
door den generaal EOREAU op-
merken, die niet ophield hem 
toegenegen te zijn. In 1798, 
vergezelde hij, als natuurkun-
dige, den kapitein BQUDIN op 
deszelfs togt längs de kusten 
van Nieuw-Holland. Bij zijne 
terugkomst, nam hij weder 
dienst, en, gedurende den 
Spaanschen oorlog, werd hij, 
met den rang van kolonel, bij 
den staf van den maarschalk SOULT geplaatst. In 1815 open
baarde hij, als afgevaardigde 
van h&i Lot-et-Garonne-Aev.1 bij 
de kamer der afgevaardigden, 
veel ijver voor, de Napoleo
nische dynastie. In de konink-
lijke ordonnance van den 24 
Julij begrepen, nam h'rj de 
Wyk naar de Nederlanden, ab 

waar hij aan de uitgave van 
een wetenschappeltjk tijdschrift 
medewerkte, en zieh met de 
verbetering der litographie be-
zig hield. In 1820 verkreeg 
hij de vergunning om in Frank-
riß terugtekeeren, alwaar hij 
een groot gelal aanteekeningen 
medebragt, die hem dienden 
bij de zamenstelling van ver
scheiden belangryke werken, 
waaraan hij zijnen roem te dan
ken heeft.. Hij vestigde zieh 
alstoen te Bordeaux; maar na 
de omwenleling van 1830, 
werd hij bij het ministerie van 
oorlog tot ohef van de afdeeling 
geschiedenis benoemd, later nam 
hij een werkzaam deel aan den 
wetenschappelijken togt naar 
Morea, waarvan hij het natuur-
kundig gedeelte zamenstelde. BORY overleed te Parijs, den 
22 December 1846. Sedert lang 
was hij correspondent der aka-
demie van wetenschappen. Zijne 
voornaamste werken zijn 1.° 
Precis etc. (Kort begrip van de 
algemeene geschiedenis der Ka
narische eilanden), Parijs, 1803, 
in 4,T 0; — 2.o Voyages etc. (Rei
zen door de vier voornaamste ei
landen der Afrikaansche zeeen), 
• ib., 1804 , 3 dl;», in 8 . ™ , en 
atlas in 4.T<>; — 3,o Diclionnaire 
etc. (Ciassiek woordenboek de? 
natmrlijke historic), ib. 1822 
tot 1831 , gezamenlijk met een 
gezelschap natuurkundigenj 
4,o l'Homme etc. (Be mensch, 
zoologische proeve over het men-
schelijke geslacht), 3,E uitg.. 
1836, 2 dl.»-, in 8.vo; ~ 5.o, 
Guide etc.(Gids van den reizigei' 
door Spanje), ib. 1823, in 8.'Ü; 
— 6.o Reiatim etc. (Reimt-
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haal der wetensohappeltyhe Com-
missie in Morea), Straatsburg, 
1839, 2 dl.», in 8.TO , en atlas 
in fol. Dit is een uittreksel van 
het groote werk, waaraan BORY 
heeft medegearbeid, en waar-
van hij de afdeeling der natuur-
kundige wetenschappen in orde 
heeft gebragt, 1832, en vol-
gende jaren, 3. dl.", gr. in 
4 . t 0 , en atlas in fol. 

* BOSCH (MATTHEUS VAN HEY
NINGEN), te Groningen den 13 
November 1773 geb. en aldaar 
den 27 December 1821 overle-
den, werd aanvankelijk aan de 
hoogeschool zijner geboorte-
plaats tot de regtsgeleerdheid 
opgeleid, doch geraakte in an
dere betrekkingen en werd in 
1806 schrijver, drukker en 
uitgever der Groninger-courant, 
Hij was een ijverige letterkun
dige en bevallige dichter, waar-
van zijne Nagelatene Gedichten; 
in 1823, doör den hoogleeraar 
JAN TEN BRINK in het licht ge-
geven, getuigen. Inzonderheid 
heeft hij zieh echter als schrlj-
ver voor de jeugd verdienstelijk 
gemaakt: zijne even zoo een-
voudige als' bevattelijke en be
vallige leerboekjes zijn verschei
den malen herdrukt, en veleu 
derzelve worden nog met vrucht 
gebruikt. 

Bosio (JOANNES), een historie-
schilder, oudste broeder van 
den beroemden beeldhouwer van 
dien naara (zie hetvolg. Artikel) 
was de kweekeling van DAVID, 
en werd onderwijzer der tee-
kenkunst bij de polytechnieke 

school, Hij is in Julij 1827 
overleden. Hij had in het licht 
gegeven Traité etc. (Verllande-
ling over de grondregels der 
leekenkunst), een zeer geacht 
werk, Partys, 1801, in 12,*°, 
herdrukt in 1802. 

Bosio (FRANCISCUS JOZEP, vrij-
heer), een vermaarde beeldhou
wer, te Monaco in 1767 gebo
ren, legde zieh reeds in zijne 
pruste jeugd op de beoefening 
der kunst toe, welke hem 
moest beroemd maken, en'deed 
zieh weldra door de vastheid 
en kracht .van zijnen beitel on-
derscheiden. Te Partys gekomen, 
werd hij belast met de uit-
voering van het half-verheven 
beeidwerk, dat de zuil van het 
plein Vendome versiert, en met 
de vervaardiging der borst-of 
standbeeiden van de voornaamste 
personen des keizerlijken hofs. 
Hij vervaardigde in 1814, het. 
marmeren borstbeeld van LODE-
WIJK XYIÏI; en bij zijne te-
rugkomst van het eiland Elba, 
benoemde NAPOLEON hem tot 
ridder van het legioen van eer. 
In 1815 tot lid van het insti-
tuut, en hoogleeraar der schoone 
kunsten, in 1823 tot eersten 
beeldhouwer des konings be-
noemd, en met de orden van 
Verdienste van Frankrtyk en Sa-
vootye versierd, telde deze kuns-
tenaar niet anders dan zege-
pralen, en overleed te Partys den 
1 Augustus 1845. Zijne voor
naamste voortbrengselen zijn : 
1 .o Amor schichten uitwerpende, 
in de galerij van München; — 
2.o de herder Aristeus en Her-

3 
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hules, d&i in eene s\ang veran-
derden Auheims- bedwjngenße, 
in het Louvre;-— 3.o eèp %-
gende Hyqctythus, in het Lux
embourg ; — 4.0 de njmf Sal-, 
macis;.— 5.0 Hendrik IV als 
kind, in het marmer en in het 
zilver voor het kabinet des ko-
nings uitgevoerd; — 6.q het 
bronzen Bidder-standbeeld van 
Lodewijk XIV op de Place des 
Victoires en de beide bas-reliefs 
van dit gedenkteeken, Yoorstel-
tende den overlogt van den Bijn 
en de instelling der orde van 
den H. Lodewijk; —• 7.o de 
Borstbeeiden van Karel X en van 
mevromv de hertogin van An-
goulème; — 8.° de beide mar
ineren standbeeiden, Franjirijk 
en de getrouwheid, behoorende 
tot het monument van MALES-
HERBES , in het paleis van jus
ticie; — 9.0 het model tot 
het Standbeeld van Lodewijk 
XVIII, dat het plein van het 
paleis Bourbon moest versieren; 
—r 10.° het Standbeeld van Lo
dewijk XVI, voor de Magda*-
lena-kerk bestemd ; eene groep 
van Lodewijk XVI en een7 enget, 
in, de zoenJiapel van het J%-
dalena-kerkhof. Eindehjk: — 
l l .o het Standbeeld van Napo
leon, tot de zuil van het karap 
van Boulogne. Dit laatsle voort-
brengsel, minder volledig dan 
de voorgaande,draagt den stem-
pel van de hpóge jaren ' des 
kunstepaars. 

BOSSCHAERT, •— Zie BOSSAARX 
•WbL-

* BOSSI (GIUSEPPE) , een uit-
muntende schilder der nieuw-

Lombardijnsche school, in 1777 
te Buffo geboren, overleed in 
1815j hij vormde ziehte Borne, 
en was lang secretaris der akade-
mie te Milane; met roem is hij 
bekend, door zijn werk: Over 
het Ayondmaal van LEONARDO 
DA VINCI, Milane, 1810, in fob 

Bossi (CARLO ÄURELJO , baron 
DE), dichter en staatsman, den 
15 November 1751' te Turijn 
geboren, legde zieh toe op de 
beoefening der regtsgeleerdheid, 
onder den beroemden hoogleer-
aar DENINA, wiens vriend hij 
werd. Te gelijkßr tijd hieldhij 
zieh met letterkupde bezig, 
en reeds in den ouderdom 
van 18 jaren, leverde hij twee 
treurspelen: de Circassiers en 
Bhea-Sylvia, die wel onthaald 
werden. Hij gaf vervolgens Oden 
in het licht op de heryormingan 
van JOZEF I I , op den dood van 
den jongen hertog van Bruns
wik , op de Amerikaansche on-
afhankeiijkheid, op de bevredi-
ging van Holland, die zijnen 
roem als dichter vermeerderdenj 
maar de filozofische gevoelens, 
die er in doorstralen, mishaag-
den aan het hof van Turijn, en 
waren aanvankelijk zijner be-
vordering in den weg. Hij werd 
nieltemin tot legatie-secretaris 
te Genua, daarna tot pnder-
staatssecretaris, en eindelijk tot 
zaakgelastig'de bij het hof van 
Busland benoemd, alwaar hij 
verbleef tot het vredes-verdrag 
tusschen Sardinie en Frankrijk, 
als wanneer PAUL I , hem het 
bevel liet bekend maken > h e t 

Russische rijk te vertaten. Nadat 
de Franschen, in 1796, Hatte 
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badden overmeesteijd, toondehij 
zieh genegen hen te dienen, en 
de geheraal JOHBERT benoemde 
hem, in 1799, tot lid van het 

• provisioneel bestuur van Pié
mont. Na den slag vanMarengo, 
begaf hij zieh paar Holland, 
om er de bedieningen van re
sident waartenemen. Toen hij 
den afstand vernam der Staten 
van Piémont aan Frankrtyk, 
begaf hij zieh naar Turtyn, en 
bewoog de. hoofden der Itali-
aansche pattij ten gnnsle. der 
•vereeniging. Nadat de Austro* 
Russen in Italie waren gevallen, 
nam hij de wijk naar de Alpen-

. dalen, alwaar hiji de. edelmoe-
digste gastvrijheid vond. Het 
was uit erkentenjs voor dit 
onlhaal, dat Bossi zijne terug-
treding in het gouvernement, 
door eene daad. onderscheidde, 
die aan de "Waadlanders de ge-
•heele vrijheid hunner.godsdienst, 
verzekerde. Hij droeg veel bij 
lot de bepaalde vereeniging van 
Piémont met Frankrtyk, en de 
eerste consul gaf hem, döor 
eenen vleijenden brief daarover 
zijne tevredenheid te kennen; 
doch bepaalde er zieh nièttemin 
loe, met hem tot zijnen resi
dent in Moldavie te bepoemen. 
Bossi, die verwacht had bij; de 
administratie geplaatst te wor
den , sloeg deze betrekkitig van 
de hand, en werdgedurendel8 
raaanden vergeten. Na verloop 
van dien tijd werd hij tot.de pre-
fectuur van het Ain- en vervol-
gens tot die van het Ma^nche-àeç.* 
geroepen. In 1811, benoemde 
NAPOLEON hem tot rijks-baron, 
LOBEWUK X Y M handhaafde hem 

' R 

in zijne bedieningen, en verleen-
de hem naturalisatie-brieven; 
maar na zieh beijverd te hebhen, 
om BONAPARTE , bij deszelfs te-
rugkomst van het eiland Elba, 
te doen erkennen, werd hij 
afgezet, en na eenigen tijd door 
het noorden van Europagereisd 
te hebben, vestigde hij zieh 
met ter woon te Partys., alwaar 
hij in het laatst van Januarij 
1823 overleed. Zijpe gedichten 
zijn gezamenlijk uitgegeven te 
furtyn, 1801 ,-3 deeítjes, en 
in 1814, te Londen, slechls ten 
getale van 50 exempl. herdrukt, 
met een gedieht getiteld Oroma-
sia, waarvan het onderwerp de 
Fransche omwenteling is; in 
weerwil; der onafhankelijkheid 
des schrijvers, is dit gedieht 
geheel te gunste van BONAPAR
TE. ffilen treft in helzelve veel 
kracht in de denkbeeiden aan, 
maar de versificatie is niet zeer 
sehitterend, en het algemeene 
uitwerksel eentoonig. Deze beide 
uitgaven zijn in het licht ver
sehenen onder de letterkeerende 
ñamen van Albo Crisso. 

Bossi (de graaf LDIGI), oud-
heidkundige en geschiedschrij-
ver, in 1758 te Milane uit eene 
patricische familie geboren, vol-
bragt zijne, S t u d i e n te Partys. 
Door zijne ouders tot den gees-
telijken Staat bestemd, werd 
hij benoemd tot canonicus der 
hoofdkerk. van den H. AMBRO
SIUS en verdediger der bisschop-
pelijke kanselarij, Hij gaf alstoen 
eenige werken in het, licht over 
het Kerkerltyke regt, over de 
UturgiSn • der ambrosiaansche 

4 
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kerk, over die van Holland, 
en eene Verhandeling over den 
Staat der wetenschappen en let-
teren in Lombardije. Op dezei 

•werken, die de deuren van 
•verscheiden geleerde genoot-
schappen voor hem openden,. 
volgden zijne nasporingen over 
de oude gegraveerde steenen, 
over de kleederdragt der Romei
nen , en over verschillende, 
onderwerpen der natuurlijke his-
torie. Na den invai der Franschen 
in Italie (1797) ,iegde Bossi zieh 
op de staatkunde toe, gaf te 
Venetie verscheiden Verhande
lingen over het staatsbestuur en I 
de belastingen in het licht, en 
vertaalde het werk van CON-
DORCET over de vorderingen van 
den meìischelijken geest. In 

, 1801, door Pius VII gesecula- • 
riseerd, werd hij in het wet-
gevende ligehaam verkozen, als 
gezant van het koningrijk Ita
lie naar • Turijn gezonden, en 
tot staatsraad benoemd. Sedert 
1816, legde hij zieh uitsluilend 
op de letterkunde toe, en over-
leed te Milane, den 10 April 
1835. In dien tusschentijd gaf 
hij nog in het licht. Algemeene 
geschiedenis van Italie, 19 dl.",-
in 8,y° ; Levensbeschrijving van 
Leo X (volgens Roscoè), 12 
dl'.»-} van MANUTIUS, en van 
GHR,ISTOPHORUS COLUMBUS; en 
bestuurde eindelijk de uitgave 
van het Woordenboek der uit-
vindingen en ontdekkingen. Met 
een buitengewoon geheugen be-
gaafd; was Bossi grondig erva-
ren inhetLatijn, het Italiaansch 
en het Fransch , en schreef met 
eene zeldzame volmaaktheid in 
die drie talen. Men kent van 

hem negentig verschillende wer
ken, die omtrent tweehonderd 
boekdeelen uitmaken. 

* BOTTA (CARLO GIUSEPPE Gc-
GLIELMO) , een Italiaansche dich
ter en beroemde geschiedschrij-
ver, in 1766, te Si. Giorgio 
in Piémont geboren, beoefende 
te Turijn de geneeskunde. Zijne 
neiging voor de Fransche omwen-
teling Voerde hem van 1792 tot 
1794 in-de gevangenis. Na zijne 
bevrijding diende hij als veld-
arts bij het Fransche leger. In 
het jàar 1799 werd hij lid 
van het provisioneel bêstuur, 
en na den slag van Marengo, 
van de consulta van Piémont. 
Daar hij zieh intusschen in het 
wetgevendé ligehaam tegen de 
militaire regering van NAPOLEON, 
en in 1814 voor zijne afzetling 
verklaarde, verloor hij zijnen 
post, en werd daarop rector 
der akademie te Nancy en Ron
anen. Later deed hij afstand 
van deze betrekking, en over-
leed in 1837 te Parijs. Be-
halve Reisbeschrijvingen naar 
Corfu en Dalmatië en eene Ge
schiedenis van Amerika, Parijs, 
1809, heeft men van hem het 
meesterwerk Geschiedenis van 
Italie van GUICCIARDINI (1535), 
tot 1789, Parijs 1824, 8 dl.» 
waardoor hij den bijnaam van 
den TACITUS van Italie verwierf, 
en de Geschiedenis der volken 
van Italie, Parijs, 1825, 3 
dl.11, waarin hij de beschaving 
van Europa en de herstelling 
der wetenschappen niet aan het 
Christendom toekent. Zijne ge-
zamenlijke werken bestaan uit 
20 dl.n, in 8,vo 
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BOÜCHIER (THOMAS), aartsbis-
schop van Kantelberg in 1486 
oyerleden, voerde in 1464 de 
bbelcdrukkerij in Engeland in. 
Hij zond "te dien einde twee 
mannen naar Haarlem, en liet 
op zijne kosten eenen letterzetter 
komen. Hij zalfde de koningen 
EDUARD IV, BICHAUD III en 
HENDRIK VII. 

BOUDET (JOANNES) , rijks-graaf, 
divisie-generaal enz, te Bor
deaux, den 19 Februarij 1769 
geboren, diende eerst als tweede 
luitènant, in het Hollandsche 
legioen van MAILLEBOIS , ging 
van dit corps tot dat der dra-
gonders-Penthièvre over, en nam 
zijn ontslag in 1788.- Bij de 
oprigting der nationale vrijwil-
ligers, werd hij tot luitenant, 
daarna tot kapitein, en, na een 
gevecht tegen de Spanjaarden, 
waarin bij zieh onderscheiden 
had, toi bataillons-chef benoemd. 
Naar Guadaloupe gezonden, on-
derscheidde zieh BOÜDET op 
eene schitterende wijze, in ver-• 
schillende gevechten tegen de 
Engelschen , aan welke hij aan-
merkelijke verliezen deed onder-
vinden, eh ontving tot belooning 
zijner heldendaden, den rang 
van brigade-generaal. In 1798, 
met den rang van divisie-gene
raal, naar Europa teruggeroepen, 
voegde hij zieh oogenblikkelijk 
bij het leger dat in Holland 
streed. Na den 18 brumaire, 
behoorde BOUDET tot het re-
serve-leger; in> den slag van 
Marengo, was hij bij de divisie 
van DESAIX, die het lot van 
dezenslag bepaalde; hij volgde 

hem in het bevelhebberschap 
op, en deed den vijanden het 
door de Franschen geleden ver
lies van dien generaal duur 
betalen. Hij werd zelf gewond; 
maar achtervolgde nietlemin de, 
Oostenrijkers, die hij nog bij 
verscheiden gelegenheden sloeg, 
Nadat tot den togt naar St. 
Domingo besloten was, ' werd 
BOÜDET besterad, om den ge
neraal LECLERC te vergezellen. 
Den 3 Februarij 1802, voor 
P'ort-au-Prince gekomen, Steide 
hij zieh in betrekking met de 
officiereh der kleurlingen. Doch 
weldra, kondigdeh alom' opstij-
gende vlammen en rookwolken 
aan, dat de koloflie der ver-
woesting ter prooi was. BOUDET 
maakte zieh meester van de 
stad Port-au-Prince, terwijl LE
CLERC Op Gona'ives aanrukte. 
Hij werd vervolgens gelast Gua
daloupe te gaan bevredigen.-Maar 
de opstand was ten top gesle-
gen, en de tegenspoeden, welke 
de Franschen te Sí. Domingo 
ondervonden, waren weinig ge-
schikt om denzelven tot bedaren 
te brengen. Verpligt om naar 
Europa lerugtekeeren, werd BOÜ
DET bij het leger van Holland 
.geplaatst, van het welke hij tot 
dat van Duitsclüand overging, 
en ging voort, met in de ver
schilfende oorlogen, waaraanhij 
deel nam, zijne gewone dap-
perheid aan den dag te leggen. 
De jicht en de vermoeijenissen 
maakten een einde aan zijne 
loopbaan. Hij overleed teBud-
weiss, den 14 September 1809. 

BOUILLON (PEÍRUS) , een schil-
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der, teekenaar en graveur, in 
1777, te Thiviers (Fr. Dordog-
«e-dep.t) geboren, was de kwee-
keling van MONSIAU, behaalde 
in den ouderdom van 20 jaren, 
den grooten prijs der schilder-. 
kunst, en ging zieh te Rome, 
door de beoefening der groote 
meesters verder ontwikkelen. 
In Partys teruggekeerd, werd 
hij tot hoogleeraar in het lyceura 
benoemd, en ging voort met 
bijna voor elke tentoonstelling 
stukken te leveren, die hem 
de achting der kenners verwier-
ven. Zijne bewondering voor 
de meesterstukken, welke de 
verovering kortstondiglijk aan 
Frankrtyk had geleverd, deed 
hem beproeven dezelve door 
teeken- en graveerstift nate-, 
bootsen;. en het is aan deze 
geestdrift, dat men het Musee 
des Antiques, Partys, 1811 tot 
1827, 3 dl» in fol. eene der 
schoönste en kostbaarste prent-
verzamelingen, te danken heeft'.. 
De, zorgen, waarmede hij deze 
uitgave behartigde, en die hem 
meefc dan twinkig jaren tijds 
kostte, deed hem echter de schilt 
derkunst niet veijwaarloozen. 
Onder zijne talrijke voortbreng-
selen, noemt men de Huweltyks-
trouiv; de dood van Cato.van 
Utica; J . C. die den zoon der 

'Vieduwe van,Naim opwekt; het 
portret' van den abbe1 DE "LA 
MENNAI», ep de Goedertierenheid van ÄDOÜSIUS. BOUILLON js te 
Partys, in 1833 overleden. 

BOUILLON-LA-GRANGE (EDM. JOANNES BAPTISTA), een beroemde 
scheikundige-, te Partys, den 12 
Julij 1764 geboren, was ge-

durende eenigep tijd eigenaar 
van eene der meest bezechte 
apotheken dier stad.. Bij de 
oprigting der artsenijmengkun-
dige 'school, werd hij tot hoog-
leeraar in de scheikunde bjj 
dezelve benoemd; later was hij 
als apothekar'aan het huis des 
keizers verbunden, en volgde 
hem in die hoedanigheid in de 
veldtogten van Oostenrtyk en 
Pruissen. Het is omtrentdezen 
üjd, dat hij tot doctor in de 
geneesk unde werd bevorderd. 
In 1808, gaf hij, in zijn verslag 
over de jaarlijksche werkzaam-
heden van de artsenijmengkun-
dige maatschappij , berigt eener 
nieuwe behandeling voor de 
toebereidingen van het zwart 
half-zuur van ijzer (elhiope mar,' 
Mal oi oxide noir de /er). In' 
1813, gaf hij een zeep breed-
voerig verslag iri het licht, over 
de middelen om suiker uit den 
mangelwortel te U'ekken.' Hij 
schreef ook een zeer- belangrijk 
werk over het bleeken, volgens 
de wpze van BERTIIOLLET , en 
waarin, hij verslag gaf van eene 
handelwijze, om het spinnen 
van hennip, in eene soort van 
zeer wit katoen veranderd, ge-
makkehjk te maken. Deze in 
1844 te Partys-, overleden ge-
leerde was een der medewerkers 
aan de Annales de chimie en aan 
het J.oumal de phama.de. Zijne 
vQornaamste werken,, nuttigtoen 
dezelve, in het licht versehenen, 
maar die reeds niet meer naet de 
vorderingen der wetenschap ge-
lijk staän, zijn: I.o Manuelen 
(Handhoek der scheikunde), 5.° 
uitg., Partys, 1812, 3 dl.", in 
8,v<>, metpl.; — 2.o Manuel etc. 

http://phama.de
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(Handboek voor den artsenijmen-
ger), ib. 1808, in 8.™; — 3.o 
VArL etc. (De kunst om tafel-
Ukeuren, reukwateren ens. toe-
tebereiden), 3.e uitg., ib. 1825, 
in 8.™, met 5 platen ; — 4.P 
Essai etc. (Proeve over de na-
tuurlijke en kunstmatige miné
rale wateren),ib. 1811, in 8.?° 

BOWLLY (JOANNES NICOLAAS) , 
een letterkunflige, in 1762, te 
Tours geboren, werd tot advo-
kaat bij het parlement bevorderd,, 
en oefende in 1789, zijn beroep 
in zijne geboorteplaats uit. Tot 
regier in de regtbank van in-
stantie benoemd, legde hij in. 
1797, die betrekking neder, 
en kwam te Parijs., alwaar hij 
reeds met eenigen roem op het 
tooneel der Opéra-comique be-
kend was. . Hij verkreeg in de 
bureaux der algemeene policie 
eenen post, dien hij na den 
18 brumaire verloor j en van 
toen af wijddehij zieh geheel aan 
de letterkunde toe, welke zijne 
verschillende betrekkingen hem 
nooit belet hadden aanlekwee-
ken. lien heeft hem m e f r S E D A i N E 
vergeleken,' wiens vruchtbaarheid 
en tooneelkundige schikking hij 
had; maar hij bezat noch het 
natuurlijke noch de verschei-
denheid deszelven. Wij willen 
slechts diegene zijner stukkeh 
aanvoeren, welke op het too-
neel-repertorium, zijn gebleven ; 
het raeöst bekende van alle is 
de abbé DE E'EPÉE. Ditstukop 
een onnaauwkeurig feit gegrond, 
is minder een blijspel dan een 
in den vorm van zamenspraak 
voorgedrageh roman. Madame DÉ SÉVIGÎIE, een blijspel, PIEBRE 

le Grand ; Les deux journées ; 
Une folie; Fanchen la veilleuse; 
Haine aux femmes, en FLORIAN , 
hebbep bij hunne verschijning 
op het tooneel, min of meer 
bijval gevonden, doch verscho
nen sedert lang, niet meer op 
hetzelve. Na opgehouden te 

, hebben, met zijne tooneelkun
dige ondernemingen gelukkig -
te zijn, wijdde BOCILLY zijne 
peu toe aan do zamenstelling 
van geestige yerhalen, die hij 
onder den titel van Contes à ma 
fille, 2 dl.Q in 12,m0<, waarvan 
de uitgave van 1824 de achtste 
is, en van Conseils à ma fille 
enz. in het licht gaf, die zeer. 
veel bijval vondeh, in verschil
lende talen vertolkt zijn, en met 
vrucht bij het onderwijs der 
jeugd gebruikt worden. Dezo 
vruchtbare schrijver overleed te 
Parijs, in 1842. Hij was lid 
der philotechnieke (kunstlie-
vende) maatschappij. 

BOULTER (HDGQ), een Engelsche 
prelaat, te Londen, in 1742, 
overleden, was kapellaan van GEORGE I , en onderwees de En
gelsche taal aan prins FREDERIK,. 
werd bisschop van Bristol, en 
aartsbisschop van Armagh in 
Ulster. Hij heeft zieh bekend 
gemaakt door talrijke w.el- en 
liefdadige handelingen. la 1729,. 
was hij het die den hongersnood 
en de pest voorkwam, welke 
lerland bedreigden, door in de 
provinciën aanzienlijke hoeveel-
heden granen te zenden, en door 
op zijne kostentotnadenoogst, 
de groole schaar vah armen le 
voeden, welke Dublin belegerde. 
In eene dergelijke oms tandigheid, 
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tusschen 1740 en 1741, ontvin-
gen 2500 personen gedurende 
•verscheiden maanden tweemaàl 
daags, het voedsel, hetwelk hij 
hun groolendeels op zijne kos
ten liet uitdeelen. Hij stichtte 
en begiftigde de godshuizen te 
Drogheda en le Armagh. BOUL
TER heeft geene aanspraak op 
letterkundigen roem nagelaten : 
men heeft van hem slechts eenige 
leerreden, en herderlijke brieven 
aan zijne geestelijkheid. 

BOURBON-CONDÉ (LODEWIJKHEN-
DERIK JOZEF , hertog TAN) , de. 
achtste der prinsen van dien 
naam, welke tot den prins van 
CONDÉ opklimmen, die in den 
slag van Jarnac in 1569 sneu-
velde, werd den 13 April 1756 
geboren. Van zijne kindschheid 
af gewende men hem aan de 
militaire oefeningen, en LODE-
WIJK XV vormde het kamp van 
St. Omer tot onderwijs van den 
jongen prins. In den ouderdom 
van vijftien jaren trad hij in den 
echt met LOUISE MARIA THERESIA 
BATILDE VAN ORLEANS ', zìe (BOUR
BON (L. M. T. B. van Orleans, 
hertogin van) -Wbh.-), dievijfà 
zes jaren ouder was dan hij. De 
eenige-vrucht dezer vereeniging, 
welke even als al diegene, die 
slechts door eenen hevigen harts-
togt gesloten worden, weldra 
verontrust werd, was de hertog 
van ENOHiëN, die in 1804, in de 
drooge grachten van Vineennes 
sneefde. Daar de beide echtge-
nooten ontdekten dat er bij hen 
overeenstemming van karakler 
en smaak ontbralc, welke voor 
het huisselijk geluk zoo zeer 
noodzakelijk zijn ; zoo scheidden 

Ü. 

zij van elkander om zieh nooit 
weder te vereenigen. De jeugd 
des prinsen werd gekenmerkt 
door eenige lotgevallen, die aan 
het hof gerucht maakten. Nadat 
de gr'aaf van ARTOIS zieh op een 
bal had veroorloofd, het masker 
der hertogin van BOURBON afte-
rukken, vorderde de echtgenoot, 
die zieh beleedigd achtte, den 
prins tot een tweegeyecht op. 
De beide kampvechters werden 
op een bevel des konings ge-
scheiden, en het gevolg dezer 
zaak was de verbanning van den 
hertog van BOURBON naar Chan-
tilly. Met den graaf van ARTOIS 
verzoend, begaf hij zieh in 1782, 
onder den naam van DAMMARTIN, 
naar het St. JRoc/ws-kamp voor 
Gibraltar, alwaar hij schitterende 
bewijzen van die erfelijke dap-
perheid gaf, welke zijne familie 
onderscheidde. Fa zijne terug-
komst in Franhrijka werd hij 
tot ridder van den H. LODEWIJK, 
en veldmaarschalk van het leger 
des konings benoemd. Reeds in 
1773, was hij tot ridder van de 
örde van den H. Geest benoemd. 
Door die gisting van denkbeel-
den, welke de ophanden z'ijnde 
uitbarsting der omwenteling aan-
kondigde, verschnitt, ondertee-
kende de hertog van BOURBON 
de beruchte verklaring, welke 
de prinsen aan den koningrigt-
ten, om hem te bewegen beteu-
gelende maatregelen, tegen de 
nieuwigheids-predikers te ne-
men ; hij verliet Frankriß in 
1789, om zieh naar Turijn te 
begeven, en hechtte, zoowelals 
de hertog van ENGHIÖN, zijne 
goedkeuring aan den brief, in 
welken zijn vader, de prins van 
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CoNßri aan den köning, de aan- i 
slagen aanduidde, waarvan hij 
eenmaal het slagtoffer zou zijn. 
In 1791',. vereenigde de hertog 
van BOURBON zieh met de Fran-
sche uitgewekenen längs den 
Rijn, en na zieh naar Spanje 
te hebben begeven, om er hulp 
te vragen, vereenigde hij zieh 
in 1792 weder met zijne mede-
baltingen, en drong door het 
Luxemburgsche in Frankrijk. 
In 1793 tot aan gene zijde van 
den .Rijn teruggedrongen, streed 
hij onder het leger van CONDE , 
waarbij zijn vader en zijn zoon 
zijne gevaren deeldenV Hij on-
derscheidde zieh in verscheiden 
gevechten, en terwijl hij te Bert-
heim, met eenige ruiterbenden, 
aanvallender wijze te werk ging, 
werd hij aan den arm gewond, 
en was bijnä in de handen der 
republikeinen gevallen. Daar 
hij in 1795, de koninklijke 
zaak in, de Vendee wilde gaan 
verdedigen, begaf hij zieh naar 
Ile-Dieu; maar een bevel van 
het Britsche gouvernement nood-
zaakte hem om van dit ontwerp 
aftezien. De, herlog van BOOR-
BON vertrok alstoen met de 
overblijfselen van het leger zijns 
vaders naar Busland, en na voor 
eene; laatste maal, aan ienRijn 
hetgeluk der wapens te hebben 
komen beproeven, nam hij de 
wiikmaxEngeland. Hetisindat, 
land, dat hij het noodlottige 
berigt van den dood zijns zoons 
vernam, hetwelk hem in eene 
diepe droef heid dompelde, welke 
hem zijn geheele leven bijbleef. 
De ongelukkige prins keerde in 
1814, met de koninklijke familie 

Frankrijk terug; maar de 

eerbewijzen waarmede hij omge-
ven werd, kondenhetverschrik-
kelijke ledige niet aanvullen, 
hetwelk hij in zijne familie be-
speurde, en dat zijne terugkomst 
onder het dak zijner vaderen, 
hem nog bitterder deed gevoelen. 
Toen de ontsnapping van den 
gevangene van het eiland Elba 
de verwarring in het koningrijk 
kwam verspreiden, begaf de her
tog van BODRBON zieh naar de 
westelijke departementen; waar-
van LODBWIJK XVIII hem tot 
gouverneur had benoemd, en 
trachtte aldaar eenen krachtda-
digen tegenstand, tegen deover-
weldiging te organiseren. Daar 
de Vendee niet zoo vaardig als 
hij zulks gewenscht; had, aan 
zijne oproeping beantwoordde, 
zoo begaf de hertog van BOUR-
BON zieh:naar Spanje, waaruit 
hij eerst in de määnd Augustus 
daaropvolgende terugkwam. Van 
dien oogenblik af veroordeelde 
de prins zieh tot eene vojslagene 
eenzaamheid. Wieuwe smarten 
kwamen zieh weldrabij zijne 
oude droef heid voegen. In 1818, 
verloor hij zijnen vader, den prins 
van CONDE, en in 1824, werd 
hem zijne zuster, deoudeabdis 
van Remiremont,; die in den 
Tempel een klooster.had opge-
rigt, ontrukt. Na den dood dier 
pririses,-die hem door hare raad-
gevingen dikwijls . nuttig was 
geweest, scheen de prins ziehte 
willen verstrooijen,: en vormde 
o'f', knoopte op nieuw eene on-
wettige'verbind tenis aan,'welke 
zijn hoöge ouderdom hem scheen 
te verbieden. Deze heimelijke 
minnehandel, welke weldra voor 
den hertog van BOURBON een juk 
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werd, dal zijne zwakheid hem 
buiten Staat Steide te verbreken, 
had. de versehrikkelijkste ont-
knooping. Eene rnaand na de 
ömwenteling vaa 1830 (den 27 
AuguStus), werd deze ongeluk* 
kige prins, die bij den val des 
troons niet onverschillig had 
kunnen blijven, en die zieh, 
haar men zeglgereed maakte 
om Frankrijk te verlaten, le-
venloos in zijn kasteel van Saint-
Lew gevonden. Zijn ligehaam was 
inet eenen das aan eene ijzeren 
vensterroede zijner slaapkamer 
opgehangen; het gerucht ver-
spreidde zieh dat bij zieh zelven 
van het leven had beroofd. Velen 
echter sohreven zijnen dood aan 
eene roisdaad toe. Bij zijn tes-
taraent had de prins den hertog 
van AUMALE 5 zoon van LODE-WIIK PHILIPPUS, en mevr. DE FEUCHERES, diesedert langen tijd 
op zijnen geest eenen onweder-
staanbären invloed uitoefende, 
tot zijne erigenamen benoemd. 
Dit testament, door de famiiie DE BOHAN aangerand, is door 
het koninklijke hof van Parijs 
bevestigd. Met den hertog van BODRBON is deze doorluchtige 

, tak der CONDE'S , die aan Frank-
riß verscheiden helden heeft ge-
schonken, uitgestorven. . 

BOURGEOIS (LOUISE), bijge-
naamd BOBRSIERJ eeneberoemde 
vroedvrouw in de 17.« eeuw, 
stond MARIA DE MEDICIS, eöht-" 
genoole van HENDRIK IV, in al 
hare bevallingen bij. Men heeft 
van Jiaar een werk, waarin be-
lagchelijke gevoelens, en eenige 
gewaande geheimen, met goede 
äanmerkingen en praktische fei

ten voorkomen. Het is getiteld 
• Observations etc. (Waarnemingen 
over de onvruchtbadrheid, ver
lies vanvrwht,vrüchtbadrheid, 
bevallingen en ziehten vanvrou-
%oen en pas geboren hinderen), 
Parijs, 1609, 1626 enz., in 
het Latijn vertaald, Oppenheim, 
1619, in 4^>; in het Hoog-
duitsch, Frank fort, 1628, in 
4.*°, in het Nederduitsch, Delfl, 

.1658, in 8 . T 0 ; — Redl etc. 
(Waarachtig verhaal der gehörte 
van messeigneurs en dames) de 
hinderen van Frankrijk), Parijs, 
1625, in 12. 1« 0 Nog heeft men 
onder den naam van LOUISE BOURGEOIS: Apologie etc. (Ver-
antwoording tegen de verslagen 
der geneesheeren), Parijs, 1627, 
in 8.^;.-— Secrets (Geheimen), 
1635 , in 8;VO 

BOURGEOIS (KAREL WILLEM ALEXANDER), een schilder en na-
tuurkundige,. te Amiens, in 1759 
geboren,. legde zieh, na de gra-
veerkunst onder den beroemden GEORGE WILLE te hebben beoe-
fendj met het beste gevolg op 
bet miniatuurschilderen toe. 
Terwijl hij zijne seheikundige 
bekwaamheden op de schilder-
kunst toepastte, legde hij er 
zieh op toe, om schooner en 
vaster kleuren te ontdekken, 
waarin hij zeer wel slaagde. Men 
heeft hem een uit köbalt getrok-
ken blaauw, een gomlak, en 
een uit meekrap getrokken kar-
mijn te danken, die tegenwoor-
dig door al de goede koloristen 
gebruikt worden. BOURGEOIS 
maakte ook met bötrekking tot 
het licht eri de gekleurde Hoht-
stralen voortreffelijke proefne-
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mingen, waarvan hij ons versläg 
heeft gegeven in twee Verhan
delingen: de eene over de wet
ten, weihe de door de breking der 
lichtstralen voortgebragte kleu-
ren in hare vereenigingen volgen, 
en de andere over de kleuren 
van den regenboog, enkel deor 
de breking der lichtstralen te weeg 

', gebragt, met de verklaring der 
grondslagen van de verschillende 
leerslellingen. Deze verhande-
lingen, in Welke de schrijver, 
de stelseis van GAUTHIER en MARAT, en vooral de denkbeel-
den van NEWTON wederlegt, wer
den in 1812 het instituut aan« 
geboden. BOURGEOIS droeg zijne 
denkbeeiden op nieuw yoor, in 
een meer methodisch werk, 
hetwelk hij in het licht gaf 
onder den titel Van Manuel etc. 
(Handleiding van proefondervin-
delijke gezigtkunde, ten gebruike 
der kunstenaars en natuurkun-
digeh), Partys, 1821 eerst in 
1 dl . , later in 2 d l . n , in 12.«>°> 
met gekl. platen. De schrijver 
hield zieh met een nieuw werk 
over hetzelfde onderwerpbezig, 
toen hij den 7 Mei 1832, aan 
eene slepende borstziekle over-
leed. 

BoüRMONT (LODEWIJK AUGUSTUS VICTOR DE GHAISNE, graaf 
VAN) , den 2 September 1773, 
in het kasteel van Bourmontia 
Anjou geboren, werd in de school 
van Sorreze opgevoed* en in 
den ouderdom van 15 jaren, 
als vaandrig, onder de.Fransche 
gardes opgenomen. Hij volgde 
in 1790 zijnen vader, adju

vant van den prins van CONDE , 
naar Turtyn, en rta het ongeluk 

te hebbeh gehad, denzelven. 
eenige weken later te verliezen, 
haastte hij zieh, om zijne moe-
der te gaan troosten. In het 
volgende jaar begaf hij zieh 
naar Coblentz, om den graaf 
van ARTOIS zijne diensten aan-
tebiedenj die hem tot onder-
luitenant bij het Infanterie
regiment benoemde. Hij maakte 
den veldtogt van 1792, in het 
leger der prinsen mede; bij- de 
afdanking van hetzelye, ging 
htj • als eenvoudig ruiter in dat 
van CONDE over, en ondersöheid-
de zijnen moed in het gevecht 
van Bertheim. Na de inne-
ming der verschansingeh van 
Weissemburg, Werd hij belast, 
dit belangrijk berigt aan den 
burggraaf DE SCEPEAUX overte-
brengen, die toenmaals het be
vel voerde over een gedeelte der 
koninklijke legerscharen in de 
Vendee, en streed eenigen tijd 
onder zijne bevelen. Op het 
einde van 1794 naar Duitsch-
land gezonden, met den last, 
eenen prins te bewegen, om 
door zijne tegenwoordigheid, den 
ijver der Yendeers weder te kö
rnen opwekken, kwam hij eerst 
na de treurige gebeurtenis van 
Quiberon (zie HÖGHE en SoM-BREUIL -Wbk.-) in Anjou terug. 
Hij vertrok alstoen naar Edim-
bürg, alwaar hij hartelijk werd 
ontvangen door den graaf van ARTOIS, die hem met het kruis 
van den H, LODEWIJK versierde, 
en zelf hem als ridder wilde 
wapenen. Nadat hij bij de eerste 
bevrediging der Vendee (1796), 
geweigerd had het nieuwe be-
stuur te erkennens ontving hij 
het bevel Frdnkrijk te verlaten, 
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en werd tot aan deZwitsersche 
grenzen door eehen adjudant 
van HOCHE begeleid. Het duurde 
niet lang, of hij trok het Jura-
gebergte weder over, en hij ging 
voort een zeer werkzaara deel 
te nemen, aan al de konings-
gezinde ontwerpen, die de 18 | 
fructidor geheel verijdelde. Na i 
dezen dag, ging hij eene kort- 1 

stondige schuilplaats in Enge
land zoeken, kwam daarna in 
de Vendee terug, en, na den 
burggraaf DE SCEPEAÜX, in het 
bevelhebberschap te zijn opge-
volgd, maakte hij zieh met 
3000 boeren, meester van Jüans 
(15 October 1799). Toen de 
18 brumaire de pogingen der 
koningsgezinden verijdeld had, 
was BOORMONT een der laatste 
chels, die de wapens nederleg-
den; hij onderteekende den vrede, 
maar wees alle aanbiedingen van 
de hand, hem door deneersten 
consul gedaan, om hem in zijne 
dienst te lokken. Kort daarna 
trad hij in den echt met mej. DE BECDELIEVRE , dochter van 
den eerslen president der re-
kenkamer van Bretagne. Bij 
het consulair-bestuur, dat al 
zijne handelingen deed bespie-
den, verdacht geworden, werd 
hij, na de uitbärsting van het 
heische werktuig, in hechtenis 
genomen, en eerst in den Tem
pel opgesloten, werd hij daarna 

..mar-het kasteel van Dijon,eü 
eindelijk naar de citadel van 
Besancon vervoerd, waaruithet 
hem in 1805 gelukte. te orit-
snappen. Na zieh eenigen tijd 
schuil.te hebben gehouden.be-
reikte hij Zwitserland, van waar 
hij zieh naar Portugal begaf. 

Hij bevond zieh te Lissabon, 
loen die stad door JUNOT werd 
ingenomen, die hem in de ca-
pilulatie deed begrijpen, en hem 
mede naar Frankrijk terug-
voerde. NAPOLEON, nog steeds 
met het verlangen bezield, om 
hem aan zieh te verbinden, 
bood hem den rang van kolonel 
aan, en benoemde bem kort 
daarna tot brigade-, en vervol-
gens tot divisie-generaal. In 
1813, onderscheidde hij zieh 
voor Dresden, en in het vol-
gendejaar, in den veldtogtvan 
Frankrijk. Bij de terugkomst 
des konings, tot bevelhebber der 
6.E afdeeling benoemd, bevond 
hij zieh te Besancon, toen NAPOLEON van het eiland Elba te-

; rugkwam. Hij weigerde om in 
de afvalligheid van den maar-
schalk NEY (zie dat Art. -Wbk.-) 
te deelen, en snelde naar Pa-
rijs, om aan <LODEWIJK XVIII 
zijne diensten aantebieden; maar 
die vorst had. Frankriß juist 

I verlaten. Op aandrang van den 
' generaal GERARD , aanvaardde liij 
; het bevel over eene der afdee-

lingen, welke zieh vereenigden 
om in de Nederlanden te Val
ien. Het was ontegensprekelijk 
een ongeluk voor BOUKMONT 
zulks aangenomen te hebben; 
maar niets bewijst.dathijeenig 
bij-oogmerk had. Hij weigerde 
zijne adhiesie aan de additio-
neele acte te geven; en indien 
hij zieh niet loenmaals reeds 

• naar den koning begaf, is wijl 
hij zulks niet zou hebben kun-
nen doen, zonder zijn leven 
vruchteloos in de waagschaal te 
stellen. Den 14 Junij 1815, gaf 
hij het bevel der afdeeling aan 

http://gehouden.be-
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den generaal HÜXOT pver, en 
begaf zieh naar de voorposten 
der Pruisen, alwaar hij een 
vrijgeleide ontving, om zieh 
naar Gend te begeven. Na den 
slag van Waterloo., nam hij, 
in .den naam des konings, be-
zit van verscheiden Steden, aan 
de Noordergrenzen, en werd 
den. 9 September benoerad tot 
bevelhebber van de:2.e afdee-
ling der koninklijke garde. In 
deze hoedanigheid maakte hij 
in 1823 denveldtogt van Spanje 
mede, in welken hij zieh on-
derscheidde door zijne opoffering 
voor het heil van den soldaat. 
In 1829, minister van oorlog 
zijnde, Steide hij voor en deed 
in den körten tijd, waarin 
hij deze hooge bediening waar-
nam, verschillende maatregelen 
aannemen, geschikt om aan de 
billijke klagten des legers vol-
doening ,te geven. Nadat ,tot. 
den krijgstogt naar Afrika be-
sloten was, begaf hij zieh naar 
Toulon, om er zelf het opzigt 
over de toebereidselen te hou-
den; hij belastte zieh met het 
opperbevel over denzelven, en 
maakte zieh, in weerwil van den 
hevigen tegenstand der inwo-
ners, meester van Algiers. Deze 
roemrijke overwinning werd met 
den veldmaarschalksstaf beloond; 
maar naauwelijks had hij den
zelven ontvangen, of hij ver-
nam dat Frankrijk door eene 
nieuwe omwentehng bedreigd 
werd. Het eerste denkbeeld van 
den maarschalk, en van de meeste' 
«ijner officieren was, van 12,000 
man ter bewaking der verove-
ring achter te laten, en ter ver-?• DEEL. S 

dediging des troons toetesnellen. 
Daar de admiraal. DDPERRE {zie 
dat Art.) zijne medewerking aan 
dat ontwerp weigerde, zoo moest BOURMOKT zieh verwijderen. Hij 
verscheeh in 1832 weder in de 
provincien van het westen; maar 
de tijd van trouwe verkleefdheid 
was voorbij, en het kon hem 
niet gelukken een' zamenloop 
van manschappOn van eenig be
lang bij elkander te brengen. 
Hij begaf zieh daarop naar Portu
gal; doch k warn daar eerst aan, 
toen don MIGDEL zelf verpligt 
was dat land te verlaten. Daarop 
liet hij de staatkunde varen, en 
ging in Italiä wonen, alwaar 
hij eenigentijd gerustelijk leefde. 
Eindelijk werd het hem vergund 
Frankrijk weder te zien, enip 
1840, kwam hij met zijne fa-
milie het kasteel van Bourmont 
bewonen, alwaar hij den 27 
October 1846 overleed. Een 
schrijver, over zijne lijkplegtig-
heden sprekende, heeft gezegd: 
» Alles wat de openbare droef-
heid aan rouw kan ten toon sprei-
den, alles wat de godsdienst ver* 
trooslends kan aanbieden, alles 
wat de toegenegenheid verzach-
tends kan aanbrengen, hebben 
de'zen dag gekenmerkt, welken 
wij.niet vreezen, plegtig tenoe-
men." De beer ERN. MERSON heeft 
eene Levensschets van den graaf BE BODRMONT, in het licht ge-
geven, Nantes, 1847,; in 8.™ 

BOURRIENNE (LODEWIJK ANTONIUS FAUVELET PE), secretaris 
van NAPOLEON, te Sens, in het 
Fransch ybwwe-dp.t, in hetzelfde 
jaar als BONAPARTE (9 July 1769) 
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geboren, kwam ook in hetzelfde 
jaar- in de militaire school van 
Brienne, alwaar zij weldrazeer 
aan elkander gehecht waren. 
Toen BONAPARTE JSrienne in 
1785 verliet, om zieh naar de 
school van Parijs te begeven, 
vergezelde hem BOURRIENNE , tot 
aan de trekschuit van Nogent-
sur-Seine, alwaar zij het aan-
doenlijkste afscheid namen, en 
elkander beloofden, dezelfdeloop-
baan te volgen, ten einde elkan
der niet meer te verlaten. Na de 
school in 1787 te hebben verla
ten, besloot hij, daar hij geene 
bewijzen van adeldom kon leve-
ren, welke toenmaals gevorderd 
werden, om officier te kunnen 
worden, zieh aan de diplomatie 
toetewijden, en begaf zieh naar 
Weenen in. de bureaux van het 
Fransche gezantschap. Daarna 
ging hij naar Leipzig, pm de 
regtsgeleerdheid en de talen te 
beoefienen, en na Pruissen en 
Polen bezocht te hebben, kwam 
hij in 1792 te Parijs terug. 
Daar zag hij BONAPARTE weder, 
en hunne oude vriendschap 
herleefde op nieuw. De om-
wenteling ontwikkelde zieh met 
a! hare gewelddadigheden. Un
danks den afkeer, welken de 
tooneelen, " waarvan de beide 
medeleerlingen getuigett waren, 
hnn inboezemden, Vormden zij 
eerzuchtige ontwerpen , en ver
zollten om bedieningen, welke 
zij niet konden bekomen. Het 
gelukte echter aan BOURRIENNE , 
zieh tot gezantschaps-secrelaris 
te Stutgard te doen benoemen; 
maar de val des troons deed 
hem kort daarna deze betrek-
king verliezen. In Frankrijk 

op de lijst der uitgewekenen 
geplaatst, werd hij in Saksen als 
voorstander der omwenteling, in 
hechtenis genomen. Na eenedrie-
maandsche gevangenschap aan 
de vrijheid teruggegeven, trad 
hij in 1794 , te Leipzig in den 
echt, en kwam in het volgende 
jaar te Parijs terug, alwaar hij BONAPARTE wedervond, die wel-
dra tot belooning van de dienst, 
welke hijop den 13 Vendémiaire 
aan de conventie bewees, aan het 
hoofd van het binnenlandsche le
ger werd geplaatst. BOURRIENNE, 
als teruggekomen • uitgewekene 
in hechtenis genomen, had, na 
op de vriendschap van zijnen 
ouden mede-leerling een beroep 
te hebben gedaan, dat zônder 
gevolg bleef, zijn heil aan de 
ontferming van eenen vrede-
regter te danken. Toen BONAPARTE tot generaal-eh-chef van 
het leger van Italie was be-
noemd, besloot hij hem te schrij-
ven, en ontving tot antwoord, 
de dringende uitnoodiging om 
zieh naar het hoofd-kwartier te 
begeven. Hij kwam er aan op 
het einde van den veldtogt van 
1797, op den oogenblik, waarop 
het verdrag van Campo-Formio 
zou gesloten worden, en weldra 
werd hij de geheim-secretaris 
en de vertrouweling vah aide 

, gedachten van NAPOLEON , dien 
hij naar Rastadt, näar Parijs, 
en vorder naar Egypte volgde. 
Na de omwenteling van den 18 
Brumaire, vergezelde hij den 
eersten consul bij den schitte-
rehden veldtogt van Marengo, 
en ontving den titel van Staats-
raad. Zijne betrekkingen legdeh 
hem eené moeijelijke onderwer-
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ping op, maar hij word ervoor 
schadeloos gesteld door goede 
behandelingen en rnenigvuldige 
begunstigingen. Daar echter BOURRIENNE- zieh door min
der wettige middelen, benefi
cien zocht te verschaffen, zoo 
vond hij zieh betrokken in de 
bankbreuk van het huis Cou* ION , de verstoorde BONAPARTE 
deed hem daaröver de hevigste 
verwijtingen, en verwijderde 
hem van zijnen persoon. Kort 
daarna echter, zond hij hem 
naar Hamburg met den titel 
van zaakgelastigde bij den Ne-
der-Saksischen Kreits In 
weerwil van verschillende be-
schuldigingen, waarvan hij het 
voorwerp was, behield BOURRIENNE dezen post, tot in 1813. 
Hij vond zieh buiten betrekking 
gedurende de eerste maanden 
van 1814, en op den oogenblik 
der abdicatie van BONAPARTE, 
was hij een der eersten, die 
naar BE TALLEYRANB snelden, 
die hem, in de plaats van LA-VALETTE, tot algemeen admi
nistrateur der posterijen deed 
benoemen ; doch eenige maanden 
later werd hij door FERRAND 
vervangen.- In de maand Maart 
1815 tot prefekt van policie 
benoemd, was hij verpligt de 
vlugt te nemen, om zieh aah 
den toorn van BONAPARTE te. 
onttrekken ; die hem bij name 
van zijne'amnistie had uitge-
sloten, en volgde LODEWIJK 
XVIII naar België, die hem 
tot zijnen minister te Hamburg 
benoemde. Ha- de tweede res* 
tauratie in FrankHjk terugge-
komen, werd hij tot slaatsraad 

en minister van etaat benoemd. 
Door het Yonne-dept. ia 1815, 
afgevaardigd , stemde hij steeds 
met de koningsgezinden. Door 
hetzelfde dep.t in 1821 herko-
zen,.werd hij tot lid en verslag-
gever van het budget benoemd. 
'Eene buitengewone zucht tot 
verkwistingen en onvoorzigtige ' 
spéculation bragten zijne zaken 
zoo zeer in de war, dat hij, 
om zieh aan de vervolgingen 
zijner schuldeischers' te onttrek-
ken, zieh genoodzaakt zag de 
wijk naar België te nemen. Het 
is daar dat hij zijne Mémoires 
(Gedenksehriften) zamenstelde, 
welke, naar men zegt, door VILLEMAREST in orde gebragt, 
en in 1829—1831, in 10 dl.« 
in 8 J ° , in het licht werden 
gegeven. In weerwil van ver
scheiden verdichte zaken, en 
talrijke voorbedachle achterhou-
dingen, bevatten dezelve wäre 
en belangrijke bijzonderheden, 
die der geschiedenis niet nut-
teloos zullen zijn. Derzelver 
uitgave gaf aanleiding tot vele 
réclamation, en men gaf ver
scheiden wederleggingen in het 
licht, onder anderen : BOURRIEN-
NE en zijne vrijwillige en onvrij' 
willige dwalingen, 1830,2 dl.», in 8,TO BOURRIENNE was nog in 
België, toen de Julij-omwente-
ling uitborst. Deze gebeurfe-
nis, op welke hij niet was 
voorbereid, en die, naar'men 
zegt, zijne geheele förtuin ver-
nietigde, veroorzaakte hem zoo 
veel hartzeer, dat zijn verstand 
er door ve»bijsterde. Te Caen 
in een krankzinnigemgesticht 
geplaatst, is hij aldaar in 1834, 

2 
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aan de gevolgen van eenen 
aanval van beroerte overleden. 
Hij had in 1792 in het licht 
gegeven VInconw (de Onbe-
kende), tooneelspel in vijf be-
drijven en in proza.naar het 
Hoogduitsch, en in 1816, Ob
servations etc. (Aanmerkingen 
op het budget). 

* BODRSSE (ANTHÖNIE CORNE
LLS) , te Amsterdam, den 8 
January 1769, blind geboren, 
openbaarde reeds vroegüjdig 
een' gelukkigen aanleg voor de 
toonkunst, en werd een voor-
treffelijk orgelspeler; met zijn 
14.E jaar werd hij reeds organist 
der Nieuwezijdskapel te Amster
dam , in 1791 der Westerkerk, 
vervolgens der Nieuwe kerk, en 
södert 1801 der Oude kerk. 
Hij overleed den 15 November 
1830. Meermalen legde hij zijne 
uitstekende bekwaamheden, on-
der toejuiching der beroemdste 
meesters, aan den dag; naau-
welijks 17 jaren oud zijnde, 
gaf hij reeds een- orgelconcert 
in navolging van den abbe" VOGLER , die zieh kort te voren in 
Amsterdam had doen bewunde
ren; de jonge BODRSSE behaalde 
met minder welverdienden lof. 
Naderhand gaf hij ook in andere 
Steden nog vele orgelcöncerten, 
tot weldadige oogmerken, die 
doorgaans vrij aanzienlijke som-
som. opbragten. 

BOUTERWECK (FREDERUX) , een 
bekende en zeer verdienstelijke 
wijsgeer en letterkundige, den 
15 April 1766, te Oker bij 
Goslar geboren, beoefende in 
1784 te Göttingen de regtsge-

leerdheid, welke studiehij echter 
weldra verwisselde met die der 
wijsbegeerte en letteren. In 
1791 hield hij voorlezingen over 
de kantiaansche wijsbegeerte, 
en, na 6 jaren meestal met 
reizen te hebben doorgebragt; 
werd hij in 1797 buitengewoon, 
in 1802 gewoon hoogleeraar der 
wijsbegeerte te Göttingen, enin 
1806 hofraad. Hij zette zijne 
akademische leergangen voort 
tot aan zijnen dood, den 9 
Augustus 1828 , te Göttingen, 
voorgevallen. BOUTERWECK was 
een vruchtbare schrijver en.een 
scherpzinnige denker, die echter 
naauwelijks meer op het positief-
christelijke standpunt Staat. Zijn 
wijsgeerig stelsel, ontwikkeld 
in de Ideen zu einer allgemeinen 
Apodiktik, 2 dl. n, Göttingen, 
1799, sloot zieh in het begin 
aan dat van KANT aan; doch 
kwam in het Lehrbuch der phi
losophischen Wissenschaften, 2 
dl.«, Göttingen, 1813; 2.« uitg< 
1820; en in de Religion der 
Vernunft, Göttingen, 1824, in 
het wezenlijke met de leerstel* 
lingen van°JAC0Bi overeen. De 
Aesthetik, aan welke hij eenen 
zielkundigen, grond zocht te ge-
ven, verscheen in veranderde ge-
daante, 3." üitg. 2 dl. n, Leipzig, 
1824. Het belangrijkste echter 

, onder al zijne Schriften is zijne 
Geschichte der Poesie und Be
redsamkeit, 12 dl.n, Göttingen, 
1801—-1819; en daaruit voor-
namelijk de Spaansche en Portu-
geesche letterkunde, Spaansch 
met bijvoegsels, 3 dl.", Madrid, 
1828; intusschen ontbreektaan 
dit werk eenheid en gelykvor-
migheid. In zijne Kleineren 



B 0 ü. — B 0 V. 277 

Schriften, Göttingen, 1818, 
schildert BOÜTERWECK in de voor-
rede zijn eigen leven met groc-te 
zelfkennis en lofwaardige open-
hartigheid. 

BOVET (FBANCISCUS DE), een 
geleerde prelaat, in 1745, te 
Grenoble geboren, eerst groot-
vikaris van het diocees van St. 
Omer, en, proost der hoofdkerk 
van Atrecht, werd hij door de 
provincie van Tours, tot de ver-
gadering der geestelijkheid; van 
1785—1786, gezonden, en tot 
lid benoemd van het bureau 
van godsdienst en jurisdictie 
genaamd, waarin de ernstigste 
en gewigtigste geschilpunten be-
handeld werden. Hij werd belast 
met het onderzoek van dat der 
mededinging naar de pastorijen, 
en ontwierp over dat onderwerp 
eene Verhandeling, die in het 
proces-verbaal der vergadering 
werd opgenomen. In 1789, voor 
het bisdom Sisteron benoemd, 
werd hij den 13 September ge-, 
wijd, en nam hij bezit van zijnen 
stoel op den oogenblik, waarop 
de omwenteling reeds eene treu-
rige toekomst voor de Kerk deed 
voorzien. Deze zetel werd op-
geheven, bij het besluit, dat 
eene nieuwe omschrijving der 
diocesen beval. Mgr. DE BOVET 
protesteerde tegen dit besluit, 
en ging voort met aan zijne 
pastoors herderlijhe brieven te 
schrijven, waarin hij heh waar-
schuwde tegen de gevaren, reeds 
aahgeduid, in de Ontwihheling 
der grondbeginselen enz.' (zie BOISGELIN -WWfc.-), tot welke 
hij vroeger reeds was toegelre-

den. Genoodzaakt pm Frankrtjk 
te vertaten, begaf hij'zieh eerst 
naar Zwitserland en daarna naar. 
Italie; verscheiden jaren be-
woonde hij Ferrara, van waar 
hij verscheiden geschritten aan 
zijne diocesänen rigtte, ten einde 
hunnen moed optewekken, en 
hen tegen de nieuwigheids-pre-
dikers te waarschuwen. Na het 
concordaat, schreef hij uit Re
gensburg aan den Paus eenen 
brief, in, welken hij,, zonder 
regtstreeks zijn onlslag van de 
hand te wijzen, zijne vrees en 
bekommering voor de toekomst 
der Kerk ontwikkelde. In 1803 
onderteekende hij de canonieke 
reclamatien van den 6 April; 
maar in eene onderrigting aah 
zijne geestelijkheid, verklaarde 
hij dat hij zijne kudde in de han-
den van het Hoofd der herders 
liet. De vrees van de oppositie 
te schijnen begünstigen, die 
onder een gedeelte derFransche 
uitgewekene geestelijkheid ont-
staan was, bewoog hem einde-
lijk om in 1812, den afstand 
van zijnen stoel aan den Paus, 
en aan koning LODEWIJK XVIII, 
zijnen souverein, intezenden. In 
1814, in Frankriß terugge-
keerd, werd hij in 1817, tot het 
aartsbisdom Toulouse benoemd; 
maar de hinderpalen, welke de 
uitvoering van het nieuwe con
cordaat ontmoette, vertraagden 
tot in 1819 zijne in bezitneming 
van dien zetel. Zijne gevorderde 
jaren noodzaakten hem reeds in 
het volgende jäar denzelven in 
handen des konings overtegeven, 
die hem tot kanonik van het 
kapittel van St. Denis benoemde, 

3 '•' •' • • • 
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De vrlje oogenblikken, welke 
hem deze nieuwe betrekking 
overliet, wendde hij aan, om 
de laatste hand te leggen, aan 
een groot werk over de oude 
geschiedenis. Deze geleerde pre-
laat overleed te Partys, den 6 
April 1838, alzoo in den hoogen 
ouderdom van 93 jaren. Be-
halve mandementen, herderlijke 
brieven, en -verscheiden gelegen-
heids geschriften, heeft men van 
hem: l.o Consolalions etc. (Ver-
ifoostingen des geloofs bty de 
rampen der Kerk), Ferrara, 
1797 , in 12 . m o ; en Toulouse , 
1819. In dit werk verheft zieh 
de doorlüchlige schrijver tot de 
yerhevenste bespiegelingen, be-
trekkelijk de oorzaken van de 

, rampen der Kerk, en over de 
vrucht, welke men er van moet, 
plukken. Alom leert hij de Voor-
zienigheid, en hare bedoelingen 
van regtvaardigheid en barmhar-
tigheid met betrekking tot de 
Staten en volken opmerken. 
Bezwaarlijk zal men een geschrift 
vinden, dat bij de groote onhei-
len der Kerk eene doelmatiger 
lectuur oplevert. De denkbeeiden 
der H. Schrift en der kerkvaders, 

' zijn in hetzelve ineengesmolten, 
in eenen stijl vol edele zalving. 
Men vindt in hetzelve den smaak 
weder van eenen in de Studie 
der goede voorbeelden gevoeden 
schrijver, en de kundigheden 
van eenen even zoo wijzen als 
ijverigen bisschop; —' 2.o Les 
dynaslies etc. (De Egyptische 
dynastien volgens MAKETHON) , 
1829, in 8 .™,- 2fi uitg. Avi-
gnon, 1835, in 8J° J een werk 
vol geleerdheid en oordeelkunde; 
h'rj brengt in hetzelve tot hare 

waarde terug de berekeningen 
van eenige geleerden, over de 
oudheid der Egyptische dynas
tien , en, ofschoon hij het werk 
van CHAMPOLLION toejuicht, is 
hij er echter ver af van te ge-
looven, dat hetzelve in Staat is 
al de nevelen te verdrijven, die 
de geschiedenis van Egypte nog 
bedekken j — 3.o Histoire etc. 
(Geschiedenis der eerste PHAEAO'S 
en der eerste koningen van Per-
zie,. volgens HEBODOTOS, uit de 
profetische boeken en uit het boek ESTHER ontleend), Avignon, 1835, 
2 dl.» in 8,vo in dit werk tracht 
de schrijver tebewijzen, dat het 
3.8 boek van HERODOTOS bijna 
geheel aan het boek ESTHER is 
ontleend, en wederlegt de be-
zwaren, welke verscheiden ge
leerden tegen de echtheid van 
dit boek hebben in het midden 
gebragt j hij legt bewijzen van 
uitgebreide kennis in dat werk 
aan den dag, hetwelk men kan 
beschonwen als een vervolg op 
de Geschiedenis der fabelachtige 
ttyden van GitnäaiN DU ROCHEB 
(zie dat Art. -Wbk.-). 

BOWDICH (THUM. EDWARD), een 
Engeische reiziger, te Bristol, 
in 1773 geboren. Tot secretaris 
in dienst der Oostindische maat-
schappij benoemd, vraagde hij 
kort daarna de vergunning, om 
het binnenland van het koning-
rijk Asliantee te gaan onderzoe-
ken. Hij volbragt dezegevaarlijke 
reis met het beste gevolg, en 
kwam in Engeland terug, met 
de' belangrijkste bijzonderheden 
oyer een tot dusverre onbekend 
land. De geest van onafhanke-
lijkheid, waarmede hij zekere 
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misbruiken kenmerkte, nam de 
•maatschappij, welke hij dien-
de, tegen hem in, die,. zijne 
vroegere diensten vergetende, 
hem van zijne betrekking ont-
sloeg. Hij kwam te Parijs, 
alwaar hij het vleijendst onthaal 
vond, de natuurlijke historie 
beoefende, nuttige bezuinigingen 
raaakte, en in 1824 naar Afrika 
vertrok, alwaar hij in hetzelfde 
jaar aan den oever der Gambia 
overfeed. Men heeft van hem; 
l.o Zending naar Ashantee, enz. 
Londen, 1819, in 4.t°, in het
zelfde jaar in het Hoogd. en in 
het Fransch vertaald, heteerste 
te Jena en het andere te Parijs 
in het licht gegeven. Men vindt 
in dit werk de vertaling van een 
Arabisch handschrift, waarinde 
dood van MUNGO PARK (zie dat 
Art. -Wbk.-) is beschreven; — 
2.o Elements of conchology in
cluding the fossil genera and 
the animals, Parijs, 1820—22, 
2 dl.» in 8.vo, met een aanlal 
platen; — 3.o Excursions in 
Madeira and Porte-Santo, Lou
den, 1825, in 4>-, in deFran-
sche vertaling van dit werk, 
met aanteekeningen van CUVIER 
en HUMBOLDT, Parijs, 1826, 
met een atlas van 19 platen in 
4.to, vindt men daarenboven het 
verhaal zijner aankomst, en de 
omstandigheden van zijnen dood, 
enz. vermeid. 

BOXDELL (JOHN)̂  te Stanton 
in Shropshire; in 1719 geboren, 
was de zoon van eenen land-
meter, en verwierf eene groote 
fortuin door zijnen handel in 
plaatwerken en schilderijen. Zijne 

nitgebreide ondernemingen had-
den eenen grooten invloed op 
de vorderingen der kunsten in-
Engeland. De voornaamste is 
zijne verzameling van platen voor SHAKESPEARE , die hem verschei
den millioenen kostte. Door zijne 
buitengewone voorscholten uit-
geput, zag hij zieh verpligt zijne 
Gallerij van SHAKESPEARE te 
verlöten. Nog gaf hij een prach
tig prentwerk in het licht, on-
der den titel van Collection of 
Prints engraved after the most 
capital paintings in England, 
19 dl. a, dat hem mede verba-
zende sommen gelds kostte. 
Verder onderscheidt men nog 
van hem het Liber Veritas, dat 
het fac simile van het boekdeel 
is, waarin CLAUDE JLORRAIN, als 
herinnering eene teekeningplaat-
ste, van al de schilderijen welke 
hij vervaardigde. BOVDELL stond 
in zijn vaderland zeer in aan-
zien, wijl hij tot sherif en 
lord-mayor van Lenden verko-
zen werd. Hij overleed in 1804. 

B O V E L D T E U . — Zie B o i E L D I E U . 

. BOVER (de baron ALEXIS),be-
roemde heelkundige, . den 27 
Maart 1760, te Uzerche (Fr. 
Correze-dep.1) geboren, onder-
scheidde zieh reeds vroegtijdig 
in de kunst, waaraan hij zijnen 
roemte danken heeft. In 1779, 
kwam hij te Parijs, om deles-
sen van DESAULT te volgen, 
vijf jaren later behaalde hij den 
eersten prijs in de praktische 
school, en deelde van loen af 
met zijnen meester het onder-
Wijs in de ontleedkunde. In 

4 



280 B O 
t 

1787 behaalde hij bij mededin-
ging, denpostvan heelmeester, 
in het ziekenhuis la Charité, 
vvaarvan hij later eersle heel
meester werd. Bijzondere leer
gangen der physiologie, ontleed-
en heelkun.de, door eén zeer 
talrijk gehoor gevolgd, vermeer-
derdeh zijnen roem. Bij de 
oprigting der gezondheidsschool, 
•werd hij bij dezelve benoemd 
tot hoogleeraar der kunstbewer-
kende heelkunde, daarna van 
de uitwendige kliniek. In 1804, 
verbond BONAPARTE, als eerste 
consul hem in hoedanigheid van 
eersten heelmeester,- aan zijnen 
persoon; BOÏER nam de bedie-
ningen dier betrekking waar tot 
in 1814; in 1806 en in 1807 
maakte hij de veldtogten mede 
•van Pruissen en Polen,, ontving 
in het leger het kruis van eer 
en werd" tot baron verheven. 
In 1815 was hij lid der com-
missie, belast om verslag te 
doen, Over den staat van het 
onderwijs in de genees- en heel-
kundige Scholen, BOÏER over-
leed te Parijs den 25 November 
1833. Men heeft van hem: l.o 
Mémoire(Verhandeling\ in 1791 
aan de koninklijke akademie van 
heelkunde ingezonden, ter be-
antwoording der prijsvraag: Eene 
bepaling van den besten vorm 
dernaalden, bestemd tot de ver-
eeniging der wanden en het ver
band derbloedvaten, endewijze 
om' er zieh van te bedienen, in 
geval derzelver gebruik onver-
mijdelijk is, opgenomen in het 
3.° deel der Mémoires der ge-
neeskundige maatschappij van 
naijver; — 2." Traité etc. (Vol-
ledige Verhandeling van ont-

Y. 

leedkunde, of Beschrijving van 
al de deelen des. menschelijken 
ligehaams), 1797—1799,4 dl.», 
in 8 . ™ , 4.« uitg. 1815—1816. 
Dit is een naauwkeurig werk, 
men zou er echter meer phy
siologie, de synonymie der werk-
tuigen (organen), en minder 
bijzonderheden in de somsalte 
beuzelachtige beschrijvingen in 
wenschen; — 3.° Leçons etc. 
(Lessen over de ziekten der been-
deren), volgens RICHERAND ont-
worpen, Parijs, 1803, 2 dl.*, 
in в.™; — 4.° Traité etc. (yer-
handeling over de heelkundige 
ziekten en over de kunstbewer-
kingen — operation — die aan 
dezelve passen), Parijs, 1814, 
2-е uit. 1818—1826, 11 dl», 
in Зло Dit is eene uitinun-
tende verhandeling. BOVER heeft 
met Roux en CORVISART (1800 
—1817) voortgezet het oude 
Journal de medicine, chirurgie 
et pharmacie; ook heeft hij mede-
gewerkt aan het Dictionnaire 
etc. (Woordenboek der geneeskun-
dige wetenschappen). Verschei
den door BOYER uitgevondene 
werktuigelijke toestellen worden 
algemeen gebruikt. 

BOTER (PETRUS DIONVSIUS), in 
1766, te Sévérac-l'Eglise, in 
het dioeees van Rodez, geboren, 
volbragt zijne kerkelijke Studien 
te Parijs, alwaar hij den 18 
December 1790 tot priester ge-
wijd werd. Hij bèreidde zieh 
voor om zieh in de Sorbonne 
tot licentiaaf te doen bevorde
ren; maar hij werd er door de 
gebeurtenissen in teruggehou-
den, en nam weldra de wijk 
naar het geborgte van Rouergue, 

http://heelkun.de
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alyvaar inj zieh, terwijl hij zieh 
tevens met het heil der zielen 
bezig hield, door de Studie voor-
bereidde, om de zending te 
vervullen, waartoe de Voorzie-
nigheid hem bestemde. In 1800, 
kwam hij te Partys terug, en 
hield zieh, gezamenlijk met 
eenige leden der oude congre-
gatie van St. Sulpice, waartoe 
hij behoorde, bezig met er het 
kerkelijk onderwijs te herstellen. 
Twee jaren later deed hij in het 
licht verschijnen le Duel etc. 
(Het tweegevecht beoordeeld voor 
de reglbank der rede ender eer); 
een werk, dat vele sensatie ver-
wekte, zelfs in eenen oogenblik 
dat alle geeslen in de staatkunde 
verdiepl waren, en dat laier eene 
tweede uitgave heeft gehad. Ge-
durende de conferentien, die in 
1803 in St. Sulpice plaats had-
den, sprak hij vijf redevoerin-
gen uit, die hem als christelijk 
redenaar zeer gunstig deden on-
derscheiden. Later verving hij 
den heer FRAYSSINOUS op den 
leerstoel der dogmatische god-
geleerdheid in het seminarie. 
Zijn onderwijs vond veel bijval 
en de hoogleeraar scheen zieh 
vooral te overtreffen, toen hij 
de Traile etc. (Verhandeling over 
de godsdienst) verklaarde. Nadat 
het gesticht van St. Sulpice in 
1811 gesloten was, ging hij te 
•Montpellier en te Lyon statien 
prediken, en hervatte eerst in 
1814 zijnen godgeleerden leer
gang. Eenigen tijd daarna gaf hij 
in het licht Examen etc. (Onder-
zoek van de wetgevende magt der 
Rerk op het huweltyk), 'waarin 
hij de valsche leerstellingen van 

S 

TAÖARAOD en AGIER wederlegde. 
Men kenl de moeijelijkheden die 
zieh tegen de nitvoering van het 
concordaat van 1817 verzetteden. 
BOYER Steide de dwaalbegrippen 
ten toon, waarin de onkunde 
en de vooringenomenheid dit on-
derwerp gewikkeld hadden, en 
gaf in het licht: Nouveaux etc.. 
(Nieuwe ophelderingen betrekkè-
Ityk eenige bedenkingen, die men 
tegen het concordaat maakt, ge-
volgd door aamerkingen op een 
geschrift van den heer FIÉVÉE). 
In 1819, deed hij, onder den 
naam van den abbé BARRANPE 
DE BRIGES, een stukj6 in het licht 
verschijnen, geliteld: He la li
berté etc. (Over de vrtyheid der 
eerediensten- volgens de charte, 
met eenige aanmerkingen op de 
leer van den heer DE PRÄDT en 
over de weldaden des Christen
doms). Hij wikkelde zieh om
irent denzelfden tijd, in den 
Ami de la religion, in een 
twistschrijven met TADARADD, 
die den slrijd ontweek. Nadat 
de herderlijke afzonderingen her-
steld waren, gevoelde hij eene 
btjzondere roeping, om in die 
heilige oefeningen het woord le 
voeren, en weldra werd .hij in 
bijna alle diocesen van Frankrtyk 
verlangd. Het was op verzoek 
van den heer DE FRAYSSINOÜS dat 
hij schreef het Antidote etc. (Te-
gengift tegen de vrijheden van 
den abbé DE LA MENNAIS .belrek-
keltyk de grondregels der Galli-
kaansohe kerk, en degene die 
dezelve verdedigden), Partys, 
1826, in 8.T° Na de omwen-
teling van 1830, begaf hij zieh 
naar Rouergue; doch kort daarna 
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hervatte hij zijne apostolische 
reizen, welke hij enkel afbrak, 
om in 1841 eene reis naar Rome 
te doen, van waar hij zieh naar 
0. L. V. van Lor.ette begaf. Deze 
reis scheen eene nieuwe kracht 
aan zijne gezondheid tehebben 
gegeven; hij ondernam nieuwe 
werken ter verdediging der gods-
dienst, toen hij, onder het op-
dragen' der H. Mis, door eene 
koude bevangen" werd, die hem 
eene gevaarlijkeziekteaanbragt; 
waaraan hij den 24 April 1842 
overleed. Behalve de reeds aan-. 
gevoerde werken, heeft hij nog 
nagelaten: l.o Examen etc.(On-
derzoek der leer van den heer DE LA MEHNAIS , onder de drie-
voudige belrekking der wtysbe-
geerte, der gcdgeleerheid en der 
staatkunde beschouwd), Partys, 
1834 , in 8 . ™ $ — 2.o Defense 
etc. (Verdediging der in de Ca-
tholijke Scholen gevolgde manier 
van onderwtys), ib. 1835, in 8 . ™ 5 
— 3.0 Defense etc. (Verdediging 
der maalschappeltyke orde legen 
het hedendaagsche carbonaris-
we), ib. 1835—1837, 2 dl.» in 
8 . ™ ; —4.0 Defense etc. (Verde
diging der kerlt van Frankrtyk 
tegen de aanmllen der verhan-
deling over het leenen op inte
rest), door den abbö PAGES van 
Lyon, 1839, in 8JOJ _ 5.o 
D&fense etc. (Verdediging der 
Catholtyke Eerk tegen de consti-
tutioneele ketterty, welke de gods-
dienst aan de wereldltyke over-
held onderwerpt enz.), ib. 1840, 
in 8.<o; — 6.0 Coup d'mil etc. 
(Blik op het geschrift van de 
heeren ALLIGNOL , getiteld: Over 
den tegenwoordigen Staat der 
geesteltykheid in Frankrtyk), in 

8 .V0 In dit-geschrift, waarvan 
de stijleenigzinshevigis, tracht 
de schrijver aantetoonen, dat 
het stelsel der beide broeders 
tot het presbyterianismus ge-
leidt, en strekt om de goede 
orde in de diocesen omver te 
werpen. Het belangrijkste werk 
van den abbé BOYER is zijn 
Discours etc. (Verhandelmg 
voor de geestelijke afzonderin-
gen), 2 dl.» in 8.v°, na zijnen 
dood in het licht gegeven. Men 
vindt indezelve eene rijke god-
geleerdheid, verhevene denkbeei
den, opgeluisterd door schoone 
redeneerkundige bewegingen, 
eene voordragt, gevoed door de 
zelfstandigheid der gewijde boe-
ken, doch waarin. de critiek 
achteloos- en onnaauwkeurighe-
den aanwijzen. 

BOYM (MICHAEL), een Pool-
sche Jesuit, werd in 1643, als 
missionaris naar Indie en Sina 
gezonden, en kwam in 1652, 
te Lissabon terug. In 1656, 
vertrok hij andermaal naar Sina, 
alwaar hij in 1659 overleed. 
Hij heeft nagelaten: Flora Si
nensis, Weenen, 1656 , in fol. 
mede in het Fransch vertaald; 
eene Latijnsche Vertaling der 
4 boeken van Wäng-Choho, be-
vatteude 289 artikels over de 
geneesmiddelen, de kenteekens 
der ziekten enz., Frankfort, 
1682 , in 4.to, in het licht ge
geven,. onder den titel van Spe
cimen medicinal Sinicce, met 
den naara van ANDREAS CLEYER 
van Cassel, eersten geneeskun-
dige der Oostindische maat-
schappij , die er eenige andere 
uit het Sineesch vertaalde stuk-
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ken bijvoegde. Eene planten-
soort Boymia, tot do natuurlijke 
familie der rùitgewassen behoo-
rende, is naar hem genoemd. 

BRACCI (JOZEF), te Fano, in 
1756, uit eene aanzienlijke 
familie geboren, kwam in zijne 
jeugd naar Franhrijh, en be-
gaf zieh onder het koninklijk-
Italiaansch regiment, waarin hij 
in korten tijd officiar werd. Ge-
durende de Fransche omwente-
ling, ^ begaf hij zieh naar de 
Vendee, daarna naar Spanje, 
alwaar hij scheep ging, om 
zieh bij het leger van dòn prins 
van CoNDÉ.in Duitschland te 
•voegen. Na met roem twee 
veldtogten te hebben medege-
maakt.maakte hij gebruik van 
den tijd der onderhandelingen, 
om zijn vaderland wedertezien; 
doch daar de weldra weder uit-
geborsten oorlog, de terugkee-
ring naar Duitschland moeijelijk 
maakte, bood hij zijne diensten 
aan zijnen natuurlijken souve-
rein, Pius VI, aan, die hem 
tot kapitein der grenadiers be-
noemde; voor het gevecht van 
Faenza, majoor geworden zijnde, 
zoo was hij, daar hij den vij-
and kende, -waarmede de Pau-
selijke troepen te doen hadden, 
van gevoelen, om zieh haar 
Ancona te begevenj maar deze 

' raad, werd niet opgevolgd. Na 
den vrede van Tolentino en 
gedurende de republìkeinsche 
anarchie ? veroórdeelde hij zieh 
tot eene diepeafzondering; Pios 
VII riep hem in de dienst te-
rug, en benoemde hem tot be-
velhebber der Marken. Tijdens 
den tweeden invai der Fran

schen, was hij kolonelj om 
hem te verleiden, Steide men 
hem den rang van generaal voor. 
Gevankelijk naar Bologna ver-
voerd, Steide men nieuwe po-
gingen in het werk, om hem 
te bewegen dienst te nemen on
der de Fransche troepen. Zijne 
standvastigheid ging zoo ver, 
dat hij zelfs de bezoldiging 
weigerde, welke men den ge-
vangenen volgens hunnen rang 
uitreikte. In 1814, was hij 
een der eersten, die tot Pius 
VII toesnelden, welke hem met 
de organisatie der troepen be-
lastte. Eerst tot brigade-gene-
raal, en daarna tot luitenant-
generaal benöemd, werd hij 
met het kruis van Malta ver-
sierd, en ontving van LODEWIJK 
XVIII het lint van commandeur 
van den H. LODEWIJK. Onder 
LEO XII bekleedde BRACCI den 
post van wapen-president, en hij 
onttrok zieh aan de dienst, in 
1828 , met den litel van kapi-
tein-generaal. Hij is te Borne den 
30 Augustus 1837 overleden. 

* BRAMER (JOANNES) , den 22 
December 1768 , te Vriezenveen 
bij Almelo geboren.. Met roem 
volbragt hij zijne humaniora, 
bij de paters Str. Obs. te Bheine, 
hoorde vervolgens' te Munster 
de filozofie, kerkelijke geschie-. 
denis enz,, en voltooide zijne 
theologische Studien te Roer
monde. Na als priester verschil-
lende ständplaatsen te hebben 
gehad, werd hij den 7 Junij 
1805, pastoor te Borne, in het 
kerkelijk distrikt Twentlie; tot 
in 1827, droeg hij in deze 
gemeente, van ruim 900 Com-
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municanten, de bitte van den 
dag geheel alleen, en wist daarbij 
nog die uitgebreide kennis op-
tedoen, welke hem in staat 
Steide, om verschillende aan-
vallen op de godsdienst afte-
weren, en in een kort tijds-
bestek menigvuldige werken te 
schrijven. De H. Schrift, de 
kerkvaders, kerkelijke geschie-
denis, de dogmaliek en de mo-
raal-theologie maaklen het voor-
werp uit, waarop zijn helder 
verstand en vast geheugen zieh 

'gestadig oefenden. Hij bezat 
zulke uitmuntende geestvermo-
gens, dat hij zonder moeite, 
hij zaken, die de grootste in-
spanning vorderden, kon af- en 
aangaan; daarbij was hem een 
zekere regtszin en een geest 
van onderscheiding, waardoor 
hij de ingewikkeldste gevallen 
wist te ontvouwen, bijzonder 
eigen: men zal zieh niet ver
wunderen, dat jong en oud hem 
derhalve in zaken van belang, 

• om raad en inlichting vraagde. 
Zijn sterk ligchaamsgestel Steide 
hem daarenboven in staat om 
in het vak van Studie, veel van 
zieh te vorderen, en totinzijne 
laatste jaren trok hij nut van 
dit voorregt: dikwijls zag men 
hem, als de dag in de afmat-
tendste beroepsbezigheden ver-
loopen was, toch den avond 

• en een groot gedeeite van den 
nacht in zijne. boekenkamer 
doorbrengen. Nieuwigheden wa
ren bij hem veelal verdachte 
waren. Als bewijs zou men 
kunnen aanvoeren, de beoor-
deeling van eenige beginsels in 
het tijdschrift den Avenir geop-
perd, en welke in geheel Eu

ropa zoo veel opspraak baarden. 
Alvorens Rome nog gesproken 
had, was de uitkomst daarvan 
bij hem geenszins twijfelachtig, 
en wat opmerking verdient: 
dezelfde gronden en dezelfde 
tekst van een' der kerkvaders, 
welke men laier in den Herder-
lijken brief van Z. H. GREGO-
EIUS XVI aangevoerd zag, wer
den reeds lang te voren, door 
hem als tegenbewijs opgegevenj 
verscheiden zijner amblsbroeders 
hebben dit meermalen bevestigd. 
Zoo groot en edel als zijn leven 
was, zoo voorbereid, zielroerend 
en troostvol was zyn afsterven, 
hetwelk den 27 April 1833 
voorviel; toen een zijner vrien-
den hem daags te voren, in 
een openhartig gesprek, met 
de voorstelling van zijn ver-
dienstelijk leven bemoedigde, 
antwoordde hij: Wij zijn on-
mite knechten: en wat hebt 
gij, datgij niet ontvangen hebt? 
God geeft het willen en het 
volbrengen. AI onze hoop en 
vertrouwen berust op de barm-
hartigheid des Heeren, en de 
oneindige Verdiensten van onzen 
Verlosser. JESUS CHRISTUS. Het 
woord Gods, waarover hij ge
heel zijn leven had nagedacht, 
bleef het voorwerp zijner ge
dachten en woorden. Eenige 
uren voor zijnen dood rees zijne 
benaauwdheid hoog, hij zuphtte" 
tot God om verlichting: Vader 
is het mogelijk — zoo neem 
dezen kelk van miß, doch niet 
mijn, maar uw wü geschiede; 
hij kreeg verkwikking en rust, 
hij scheen in tesluimeren, doch 
het was de sluimer naar de 
zalige eeuwigheid. — Zijne na-
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latenschap was omtrent zoo als 
die van FENELON, zonder schuld 
en zonder geld; de armen zij-
ner gemeente kenden er de 
reden van. De met zijnen naam 
gedrukte Schriften z i j n : l .o 
Het kerkbesiuur, door den Eer-
waarden heer J . J . SCHÖLTEN , 
president van het Provinciaal 
kerkbestuurvanNoord-Braband, 
en predikani te Breda, voorge-
steld in zijn werkje tegen de 
voortreffelijkheid van de leer 
der R. C. Eerk, geschetst door J. 6. LESAGE TEN BROEK, be-
oordeeld en wederlegdenz., De-
venter, 1817, in 8.™; — 2.o 
De R. C. Kork verdedigd tegen 
de . beschuldigingen, welke de 
Ew. heer J . J . SCHÖLTEN, pre
sident enz. tegen haar heeft 
voorgesteld, zoowelin het werkje 
tegen J . G . LESAGE TEN BROEK, 
als in zijneNarede, Deventer, 
1818, in 8.TO; — 3.o MARTINÜS LUTHER , ten onregte als hervor-
mer op het der de Eeuwfeest 
voorgedragen, enz., Amsterdam, 
1819, 2 dl.», in 8.vo; _ 4 .0 
De handhaving der waarheid 
van den Ew. heer J . J . SCHÖL
TEN , predikant te Haarlem, 
beoordeeld en wederlegd enz., 
Amsterdam, 1820—21, 2 dl.» 
in 8 .T0. — 5 . 0 Over het Jan
senismus, ter beantwoording der 
zoogenaamde minzame brieven 

eenen schrijver, schuilende 
onder den naam »o».P. VINDEX, 
enz. 's Gravenhage, 1823,2dl.», 
in 8,voj — G.o Be voorspelling van JESUS aan PETRUS (MATT. 
X V I , 1 8 - 1 9 ) , overwogen • in 
eene Leerrede met eenige bij-
gevoegde aanmerkingen, door 
P- KOUMANS BROÜWER, predikant 

te Joure; op nieuw overwogen 
en getoetsl enz., Deventer, in 
8.™ enz. 

* BRANDT (HENDRIK FRANCIS
CDS), den 13 Januarij 1789, te 
La Chaux de Fonds, in Zwit-
serland (kant. .Neuchdtel) gebo
ren, alwaar zijn vader het aldaar 
uitgebreide beroep van uurwerk-
maker uitoefende. De zoon zou 
den vader in diens ouderejaren 
ondersteunen, en werd te dien 
einde naar eene werkplaats ge-
zonden, om het graveren op 
zaküurwerken te leeren. Hij 
bragt aldaar eenen zevenjarigen 
leertijd door, en onderscheidde 
zieh in denzelven zoo zeer, dat 
zijn vader besloot hem geheel 
en al aan de graveerkunst toe-
tewijden. Parijs was deslijds 
de voornaamste plaats voor de-
zen kunsttak, en BRANDT haakte 
des te meer naar eene reis der-
waarts, daar een zijner land-
genooten,.DROZ, in de Fransche 
hoofdstad, als een met roem 
'bekende graveur leefde. In 180.6, 
nam BRANDT zijnen intrek bij DROZ , en werkte daarenboven 
ook bij BRIDAN, om zieh in 
het modelleren te oefenen. Bij 
een' dezer mannen leerde hem 
de Schilder DAVID kennen, en 
trok zieh zijner verder aan. Dp 
eerste prijsvraag waarnaar hij 
mededong, was: » HERKULES, 
den koning van Borne op zijne 
armen houdende, en Borne als 
wolvin aan zijne voeten." De 
kunstregters Melden geene der 
ingezondene stukken den eer-
sten prijs waardig, den tweeden 
bekwam MICHADD, en BRANDT 
kon met ledige banden.henen 
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gaan. Gelukkiger was hij bij 
den tweeden wedslrijd, waarvan 
het onderwerp was: » THESEUS, 
die de wapens zijns vaders ont-
dekt." Ditmaal droeg de toen-
maals 24jarige BRANDT , den 
eersten prijs weg. Zyn tweeije 
werk, eene allegorie: » DeFran-
sche adelaar aan de Dniéper," 
vervaardigde hij op last van den 
bekenden oudheidkundige DE-
NON. In 1814 verliét hij Parijs, 
dat aan zijne werkzaamheid 
geene genoegzame speelruimte 
meer scheen te beloven, en.be-
gaf zich, na een kort verblìjf in 
zijn vaderland, naar Borne. Paus 
Píos VH-werd op hem opmerk-
zaam , en ' droeg hem de ver-
vaardiging op van eenen gedenk-
penning: » De teruggave der 
Romeinsche provincien aan den 
Pauselijken stoel," die tot 3000. 
exemplaren geslagen werd. Tot 
de overige werken gedurende 
zijn driejarig verblijf in de 
eeuwige stad behoorden het af-
beeldsel van den historie-schil-
der LETHIERRE, eene medaille 
op LODEWIJK XVIII, ais bescher-
mer der Fransche akademie te 
Rome, en van 1816 af, leefde 
BRANDT meestal te Ñapéis, al-
•waar hij zich bezig hield met 
de vervaardiging van eenen 
gedenkpenning op den herbouw 
van den afgebranden S. Cario-
Schouwburg. In het volgende 
jaar deed'hem de Pruissische 
minister van financien, graaf 
VON BÜLOW, het voorstel, om 
ais eerste medailleur der ko-
ninklijke munt naar Berlijn te 
komen, en BRANDT leende het 
oOr aan dit eervolle beroep, 
hetwelk hem in zijn nieuw va: 

derland bragt, daar Neuchdtel, 
200 als bekend is, weder onder 
Druissen was gekomen. Met 
uitzondering van eenige längere 
of korlere reizen naar Zwitser-
land, Dalle en het Noorden, 
bragt hij den overigen üjd zijns 
levens in Berlijn door. De naam-
lijst zijner werken bevat tot 
1837, 56 gedenkpenningen, 
welker Voortreffelijke uitvoering 
zijnen naam in geheel Europa 
bekend maakte. Behalve ver-
schulende vorsten, onderscheid-
den hem de akademien van 
Berlijn, Koppenhagen, S. Luca 
in Borne, Napels door hem als 
medelid optenemen. Even zoo 
gelukkig was hij in zijn huiŝ  
selijk leven, aan hetwelke hij 
den 9 Mei. 1845 , door den 
dood ontrukt werd. 

BRANECKI of BRANICKI (FRAN-
ciscos XAVERIÜS), groot-veldheer 
der Poölsche kroon, in 1735 
geboren, en beroemd door de 
rol, welke hij in de omwente-
ling van zijn land heeft gespeeld, 
beweerde aflestammen van den 
grooten veldheer JOANNES CLE
MENS BRANICKI (zie BRANICKI 
•Wbk.-), wiens geslacht echter 
met dezen beroemden persoon 
was uitgestorven. BRANECKI ging 
gewoonlijk door voor den zoon 
van eenen Mirza of edelen Tar-
taar, eertijds in Polen gevangen 
genomen. Zijne verschijning op 
het staatkundige tooneel van zijn 
vaderland verbindt zich aan de 
verheöing van STANISLAUS AU-
OUSTUS PONIATOWSKI, eene ver-
heffing, welke hij door alle 
mogelijke middelen ondersteun-
de, maar voornamelijk door de 
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tusschenkomst van prins ВЕР
ШИ , gezant en bevelhebber der 
Büssische legers in Polen. De 
eerzuchtige hoop, welke zijne 
gehechtheid aan de zaak van 
den gunsteling der keizerin CATHARINA. geprikkeld had, werd 
niet bedrogen $ de post van 
groot-veldheer was de onmiddel-
lijke belooning, en kortdaarna, 
bood zieh de gelegenheid aan, 
om op het slagveld zijne militaire 
talenten aan den dag te leggen. 
Nadat de confederatie van Bar 
in 1771, de vervallenverklaring van STANISLAUS AUGUSTUS had 
uitgesprokeh, zond deze dadelijk BRANECKI naar zijne weldöen-
ster, ten einde hären bijs'tand 
interoepen; Hij verkreeg van 
haar troepen, met welke hij, op 
nieuw legen diegene zijner land-
genooten optrok, welke zieh 
niet aan het juk van PONIA-TOWSKI wilden onderwerpen. 
Verscheiden voordeelen, door de 
bondgenooten behaald, hadden 
de zaak van laatstgenoemdegroo-
telijks in de waagschaal gesteld, 
toen Pruissen en Oostenrijk zieh 
met Rusland vereenigden, om 
hunne pogingen te verijdelen, 
en de eerste verdeeling van 
Polen had plaats in 1773. BRANECKI verkreeg tot loon zijner 
diensten de uitgestrekte landgoe-
deren van Lubolm, en den titel 
van prins, waarmedehij echter 
vreesdeopenlijkte prijken. Door 
huwelijksverbindtenis de neef 
van den bekenden POTEMKIN , den 
meest vermögenden gunsteling 
van CATHARINA, zijnde, en daar-
enboven door Busland onder-
steupd, dat er zijn belang hij vond, 
om in Polen inwendige bewerten 

aantestoken, Vierde hij den vrijen 
teugel aan zijne heerschzucht, 
legde er zieh op toe om de voor-
regten zijner betrekking tever-
meerderen , en dreef zelfs zijne 
aanmatigingen zoo ver, dat hij 
aan hem alleen den eed door 
het leger wilde doeri afleggen. 
Intusschen verschaften de ge-
beurtenissen van 1788 aan de 
Polen den tijd en de noodige 
rust, om hun bestuur op meer 
populaire grondslagen te vesti-
gen. Maar CATHARINA had niet 
van hare ontwerpen afgezien; 
door haar bezoldigd, stelden 
zieh BRANECKI , FELIX POTOCIU en SEVERINUS BZEWUSKI aan 
het hoofd der partij, bestem dorn 
dezelve te ondersteunén. Hunné 
pogingen werden met den besten 
uitslag bekroond, en POTEMKIN , 
die PONIATOWSKI wenschte opte-
volgen, zag het toppunt zijner 
wenschen bereikt. Door den 
nieuwen koning tot minister 
van oorlog benoemd, moest BRANECKI, ten doel aan de wraak* 
zücht zijner medeburgers, zieh 

• eenigén tijd daarna, naar Bus-
land verwijderen. Nadat CATHARINA den oorlog met TurkijS 
geeindigd had, besloot zij hare 
oude ontwerpen ten opzigte van 
Polen ten uitvoer te brengem 
Eett geheim bondgenootschap, 
te Targowitza door slechts vijf-
tien Polen gesloten, doch tot 
hetwelke weldra tachtig duizend 
Moskoviten toetraden, diende 
dezelve krachtdadiglijk. Het was 
te vergeefs dat de pogingen en 
de trouw van prins JOZEF Po-
•NiATowsKi en van THADEUS KOSCIUSKO, eenen oogenblik het lot 
des oorlogs deden wankelen j 
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STANISLAUS AUGUSTUS verklaarde 
zijne toetreding tot do confede-
ratie. Het op last des konings 
ontbonden leger kon geenen te-
genstand bieden,. en de Russen 
bezelteden het land zohder slag 
of sloot. Intusschen was CA-
THARINA er in geslaagd hare ware 
bedoelingen voor de bondgenoo-
ten verborgen tehouden, terwijl 
.zij op eene behendige wijze,de 
heerschzuchtige inzigten vleide, 
welke elk hunner hadden doen 
handelen. De nederlaag door 
het Pruissische leger te Valmy 
ondergaan, verschafte haar de 
gelegenheid, dezelve te ontslui-
jeren. Omtrent dezen tijd werd 
Polen aan eene t̂weede verdee-
ling onderworpen, en van toen 
af verdween BRANECKI van het 
staafkundige tooneel. Tijdens de 
omwenteling van 1794 , deed 
de op last van KOSCIUSKO inge-
voerde crirnineele regtbank, na 
hem voor eerloos te hebben 
verklaard, hem te Warschau 
in beeldtenis ophangen, en be-
val de verbeurdverklaring zijner 
goederen. Doch de laatste be-
paling van het besluit kon niet 
ten uitvoer worden gebragt, daar 
de eind-verdeeliug van Polen 
kort • daarna plaats had. BRA-
NECKI nam alstoen den titel aan 
van generaal-en-chef bij het Rus
sische leger, en overleed op 
het einde van 1817, in eene, 
bijna volslagene vergetelheid. 

BRASSONI of liever BRESSONI 
(FRANCISCUS JozEp),eenJesuit, 
in 1612 te Rome geboren, was 
een der beroemdste missiona-
rissen van Canada, alwaar hij 
met ijver en het beste gevolg 

aan de bekeering der Huronen 
arbeidde ; doch door de Irokee-
zen, die met laatstgenoemdeti 
in oorlog waren, gevangen ge-
nomen, - deden deze barbaren 
hem de wreedste folteringen 
verduren : zij sneden hem ver
scheiden vingers af, bedekten 
hem met wonden, en verkoch
ten hem in dien Staat aan 
Hollanders van Nieuw-Amster-
dam, die hem uit medelijden 
kochten, hem verpleegden, en 
in 1644 naar la Rochelle te-
rugvoerden. Pater BRASSONI gaf 
hun aldaar erkentelijk zijnen 
losprijs terug, en steeds vol ijver 
voor het heil der zielen, keerde 
hij, zoodra zijne krachten zulks 
slechts eenigzins gedoogden, 
naar de Huronen terug, die 
hem als eenen vader ontvingen. 
Hij bragt nu verscheiden jaren 
met hen door, en kwam eerst 
in Italie terug, toen zijne zwakke 
gezondheid, hem niet meer ver-
gunde, zieh ; aan zulk eenen 
moeijelijken arbeid toetewijden. 
Hij oefende alstoen het predik-
ambt -met des te meer gezag 
uit, daar hij aan zijne ver-
minkte banden, de eervolle 
kenmerken van zijn apostolaat 
droeg. Hij overleed te Florence 
in 1672 , en heeft nagelaten : 
Breve relazione d'alcune missir 
oni de Padri della compagnia 
di GIESU nella Francia Nuova, 
1653 , in 4.«" ; Dit zeer wel 
geschreven verhaal bevat l>iJna 

niets anders dan hetgene tot 
de ;missie der Huronen betrek-
king heeft. 

SBREA (JEAN BAPTISTE FIDÈLE), 
in 1790 te Mentone, in het prins-
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dorn Monaco, geboren, kwam 
in 1806, in de militaire school, 
en roaakte bij het 22.<= reg.* der 
ligt-gewapenden, den veldtogt 
van Napels mede, na afloop 
van welken, hij in 1812, den 
rang van escadron-chef by den 
staf bekwam.' In den slag van 
Leipzig door twee gewcerscho-
ten gekwetst, en krijgsgevangen 
gemaakt, onderscheidde hij zieh 
in 1815 bij Quatre-Bras, en 
in 1816 bij de inneming der 
Zweedsche redoute van Holfau-
sen. In hetzelfde jaar bevond 
hij zieh nog, in hoedanigheid 
van adjudant van den generaal 
PATORNEAUX, zijn' zwager , te 
Toulouse, en droeg veel bij tot 
het onderdrukken van een oproer 
dat in de stad, door het gebrek 
aan levensmiddelen, ontstaan 
was. In 1831 luitenant-colonel, 
in 1836 colonel van den staf, 
en in 1845 veldmaarschalk ge
worden zijnde, voerde hij het 
bevel in het dep.4 der Neder-
Loire, toen-de Februarij-om-
wenteling uitbarstte; maar ten 
gevolge van den maatregel, die. 
de veld-maarschalken in al de 
hoofdplaatsen der militaire afdee-
lingen ophief, ontnammenhem 
zijnbevelhebberschap, en kwam 
hij -te Pari/js dienst zoeken. 
Toen in' de dageh van Junij 
1848 de generaal DAMESME , 
op het Pantheon-yAeün doodelijk 
gekwetst was, ontving BRÉA 
bevel hem te vervangen, en de 
opstandelingen bij de barrière 
van Fontainebleau te bestrijden. 
De herinnering aan zijn welsla
gen te Toulouse, deed hem wel
ligt de hoop koesteren, dat het 

I . DEEL. 

hem zou gelukken, denopstand 
tot bedaren te brengen. Zijn 
vertrouwen en zijne opregtheid 
waren de oorzaàk van zijnen 
ondergang. Als parlementair be-
gaf hij zieh in de barrikaden, 
en zoodra hij buiten Staat was, 
om bijgesprongen te worden, 
hield men hem in een wachthuis , 
gevangen, alwaar' hij met den 
kapitein MANGIN, zijnen adju
dant, den 25 Junij 1848 [alzoo 
op denzelfden dag, waarop de 
aartsbisschop AFFRE — zie dat 
Art. — door het lood getroffen 
werd, dat twee dagen later een 
einde aan zijn leven maakte], 
gefusileerd endöodgeslagenwerd. 
De stad Nantes liet voor hem 
eene prachtige lijkstaatsie vieren, 
en een gedenkteeken te zijner 
eer oprigten, en te Parijs werd 
op de plaats, waar'hij sneefde, 
eene kapel gebouwd. 

* BREE (IGNATIUS VAN), den 
22 Februarij 1773, te Antwer
pen geboren, en den 15 Dec. 
1839 aldaar overleden, als di
recteur der schilder-akademie, 
in welke betrekking hij buiten-
gemeen werkzaam is geweest. 
Hij behoort, wel is waar, niet 
tot de nieuwste Belgische schil
ders , maar zijne voortbrengse-
len strekken zieh toch tot den 
nieuwsten tijd uit, en zijn 
daarom van groot belang, wijl 
zij een' overgang uitmaken uit 
den hoogdravenden, overladen 
tijd der 18.« eeuw, totdekunst 
onzer dagen.' Het was noodig, 
dat mannen als VAN BREE her-
scheppend optraden, en eene 
strenge beoefening der oudheid 



290 B R E. 

en naluur, als onvermijdelijk 
predikten j dé dorheid, welke 
daardoor in de eigene beeiden 
•van VAN.BREE ontstond, is ge-
lukkiglijk in de voortbrengselen 
van het jongste geslacht geheel 
verdwenen. Tot zijne voornaam-
ste voortbrengselen behoort het 
groóte beeld, hetwelk in eene 
der bovenzalen der Halle, te 
Lernen is opgehangen. Hetzelve 
draagt het jaarrperk 1824 , en 
heeft, zoowel in de keuze des 
onderwerps, als in de behan-
déling, vele overeenkomst rnet 
de voortbrengselen der nieuwere 
Ilaliaansche meesters. Zijn beste 
werk is zeker de groóte schil-
derij in de akademie van Ant
werpen , welke den dood van 
Petrus Paulus Rubens voorstelt, 
hetwelk als zeer zelfstandig 
wordt'geroemd. Het ráadhuis te 
Leuden p'rijkt met zijn kolossaal 
tafereel der Zelfopoffering van 
den burgermeester van der Wer ff; 
voorts vindt men nog vele zijner 
voortbrengselen in onderschei-
den Nederlandsche kunstverza-
melingen. Een aantal der beste 
Belgische schilders,'zoo als WAP-
PERS , BE KEIJZER , DE ¿RAEKE-
LÉER enz. hébben aan -VAN BREE 
hunne eerste opleiding te danken. 

* BREMI (JOHANN HEINRICH) ; 
een verdienstelijke letterkun
dige en hoogleeraar - aan het 
Carolinum te Zürich, alwaar 
hij den 4 Deeember 1772 ge
boren werdj onderwezen en 
gevormd door den beroemden 
letterkundige J . HOITINGER be-
trok hij in 1794, de univer-
siteit van Halle, om onder 
den vermaarden F. A., WOLF 

zijne studieh voorttezetten. Als 
eersteling van zijnen arbeid 
verscheen bij zijne terugkomst 
in het vaderland, het Ciceroni* 
aansch fragment de Fato, 1795, 
een jaar later de voortreffelijke 
uitgave van CORNEL. NEPOS, 3.E 

.uitg; 1827, die in 1798 ook 
door CICERO de Finibus opgevolgd 
werd. Was de uitgave van 
CORNEL. NEPOS, een veel gebruikt 
schoolboek, zoo ontbräk,helaas, 
aan de uitgave van SUETONIUS, 
1800, dezelfde naauwkeurig- en 
bondigheid, waarvan de toen-
malige staatkundige onlusten 
een groot gedeelte der schuld 
droegen, waarom dan ook de 
2.e t in 1820 versehenen uitgave, 
met betrekking tot de spraak-
kunst en woordgronding verre-
weg de voorkeur verwierf. Van 
het beoefenen der Latijnscheclas-
sieke schrijvers ging BREMI tot 
dat der Grieksche letterkunde 
over, en maakte vooral zijne 
aanmerkingen op PLATO, de 

'Grieksche treurspeldichters en 
redenaars. De redenaar AE-
SCHINES verscheen in 1823, in 
eene school-uitgave, metEatijn-
sche aanmerkingen; voor de 
door JACOBS en ROST bezorgde 
Biblktheca Graeca bewerkte 
hij de uitgezochte reden van 
LVSIAS, AESCHINES, DEMOSTHENES 
en ISOCRATES , ondernam ook 
eenen nieuwen, vermeerderden 
druk der Wolfsche uitgave van 
DEMOSTHENES in Leptinem. Bij 
zijne betrekking als hoogleeraar 
aan bet Collegium humanitatis, 
moest Inj als catechetisch onder-
wijzer de kweekelingen tot de 
eerste toelating tot het avond-
maal-voorbereiden, waarvan hij 
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zieh steeds met bijzondere har-
telijkheid kweet. Niet minder 
.treffend waren zijne apologeti
sche en exegetische voordragten, 
welke hij in het Collegium Caro-
linum, als eere-professor pro 
veritate religionis Christianm ge-
woon was te houden. Na reeds 
verscheiden jaren met hoofdpij-
nen te hebben geworsteld •—-
een gevolg van aamborsligheid, 
duizeligheid en aangedane hoofd-
zenuwen, welke nog aanmer-
kelijk toenamen, nadat er in 
1829 eene beroerte bijkwam, 
welke hem de regterzijde ver-
lamde en hem bijna geheel van 
de spraak beroofde — ontsliep 
hij den 10 Mei 1837, in het 4 
nren van Zürich verwijderde 
Bade von Baden in Argau, 
na de terugkomst van een uit-
stapje, zoo zacht en onverwacht, 
dat zelfs zijne bedienden in de 
schemering waanden, dat hij 
sliep. Behalve de bovengenoemde 
uitgaven van Grieksche en Ro-
meinsche classieke schrijvers, 
zijn nog van hem in het licht 
versehenen: l.o Einige Abhand
lungen über das Lehenrechi, 
1798 5 — 2.o Heber die Schrift: PESTALOZZÎ  Erziehungsunter-
nehnaung im Verhältnisse zur 
Zeitkultur, l.o afd.; — 3.o Be
leuchtung der Beschuldigungen 
des K . F . NIEDERER gegen den Ver
fasser , 1812; — 4.o Der Geist 
der Glaubensverbesserer, eene 
redevoering, 1819; — 5.o Denk
rede auf J. J. HOTTINGER, 1826; 
— 6.o NELI , der Kannengiesier, 
eene wäre geschiedenis, 1822; 
— 7.o Beiträge zu HÖPFNERS hel
vetischer Monatsschrift, enz. enz. 

* BRENNER (FREDERIK), deken 
der domkerk to Bamberg, en 
een verdienstelijke theologische 
schrijver, werd den 10 Januarij 
1784, te Bamberg, alwaar zijn 
vader hoedenraaker was, gebo
ren. Hij volbragt zijne Studien 
met onderscheiding aan het gym
nasium en lyceum zijner.ge-
boorteplaats, bekwam in den 
wijsgeerigen leergang, den eer-~ 
sten rang onder zijne medeleer-
lingen, werd alzoo dadelijk in 
het' Ernestijnsche priesterhuis 
opgenomen, en in 1803 doc
tor der wijsbegeerte, waarbij hij. 
de, door den vorst-bisschop • GEORGE KAREL VAN FECHENBACH 
opgegevene prijsvraag: JESUS als 
voorbeeld des • zielzorgers, in 
zijne beroepsbezigheden, 1807, 
gelukkig oploste. Tot zijne 
hoogere wetenschappelijke vor-
ming bezocht hij de universiteit 
van Landshut, en bekwam na 
eene voorgedragene historisch
exegetische verhandeling: Wat 
is een ware godsprofeet mar 
den zin der H. Schrift? in 1808, 
de doctorale waardigheid in de 
godgeleerdheid. Na zijne terug
komst , werd hij kapellaan in 
de parochie van den H. MARTI-
NUS in Bamberg, in 1814 sub-
regent in het seminarie, en gaf 
sedert 1811 met BATZ een the
ologisch tijdschrift in het licht, 
hetwelk toenmaals eene zeer 
achtbare plaals, in de theolo
gische letterkunde inham. Na 
den dood van den bekenden ca» 
nonist FREY, bekwam BRENNER 
den leerstoel des kerkelijken 
regts aan het lyceum, welken 
hij later met dien der dogmatiek 

2 
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verwisselde, en in hetzelfde 
jaar, 1820, als regent van het 
prieslerhuis optrad. Met behoud 
van zijn pròfessoraat, trad hlj 
in 1821 als dom-kapittelheer , 
in het nieuw opgerigte metro-
politaan-kapittel, werd in 1844, 
tot dom-deken verheven, en, we-
gens zijne nuttige en onver-
moeide werkzaamheid als hoog-
leeraar der dogrnatiek, in 1847 
met de burgerlijke orde van 
Verdiensten der Beijersche kroon 
vereerd. H"yj stierf aan eene 
longontsteking, den 20 Augus
te 1848. — Zijne schriften 
zijn: 1.° Versuch einer histo-

'risch-politischen Darstellung der 
Offenbarung als Einleitung in 

•die Theologie, Damberg, 1810; 
— 2.0 Freie Darstellung der 
Theologie, in der Idée des Him
melreiches, 3 dl.», 1815—17; 
dit dogmatische handboek werd 
tot eene tweede uitgave omge-
-werkt, onder den titel van Ge
nerelle und Spezielle Dogmatiek, 
3 dl.», Frankfort, 1826—29; 
— 3.o System der katholischen 
Theologie ; —- 4.o Fundamen-
tirung der katolischen speku
lativen Theologie, Regensburg, 
1837, 2 dl.»; — 5.o Construk-
Hon der katolischen spekulativen 
Theologie, in 4 afd.», Regens
burg, 1838, en — 6.o Nachträge 
zur kathol, Dogmatik, ib. 1847; 
— 7.o Erhebung des Geistes zu 
Gott an den besonderen Festtagen 
des Jahres, Damberg, 1810; 
— 8.0 Geschichtliche Darstel
lung der Sakramente der Taufe, 
Firmung und Eucharistie, 3 dl.», 
Bamberg, 1818—1824; — 9.o 
Kaiser Heinrich der Heilige und 
Köning Max Joseph, in Beziehung 

auf Bambergs kirchliche Ver
fassung, Bamb., 1818; — lO.o 
Beiträge zur Hebung des Semi
nars für Wissenschaft und geist
liches Leben, 1825 ;— ll .o Das 
Gericht, oder Aufdeckung der 
Unwissenheit und Unredlichkeit 
lutherischer Doktoren der The
ologie in Darlegung des katho
lischen Lehrbegriffes, 1820; 
— 12.o Lichtblicke von Pro
testanten oder neueste.Bekennt
nisse für die Wahrheit bei ihren 
Gegnern; 1830; — 13.o Ueber 
das Dogma, oder? wer wird 
selig? Landshut, 1832; — 14.o 

.Nachtrag zu dieser Schrift, de
ren Beanstandung und Recht
fertigung betreff,, 1833; — 15.o 
Offener Brief an Professor Troll 
zu Aschaffenburg, als zweiter 
Nachtrag zu seiner <Schrift: 

. Ueber das Dogma, 1833; — 
• 16.o Empfindungen des Dom-
capitels zu Bamberg bei dem 
Eintritte des-Könings Ludwig I, 
in die Metropolitankirche, eene 
ode, 1830; — 17.o Einige Worte 
über die Herstellung des Domes 
(in Bamberg) bei seiner Wieder 
Öffnung, 1837. Bijzondere on--
derscheiding en vermelding ver
dienen ook zijne gepaste gele-
genheidsreden, bijv. Lijkrede op 
Paus Pins VII, L E O S i l , Pins 
•VIII, • op de hertogin AMALIA 

•in Beißeren; die op de aarts- j 
bisschoppen S T U B E N B E R G en VON < 

F R A U E N B E R G , op de koningin j 
weduwe C A R O L I N A , 1841. 

* BRENTANO (CLEMENS) , een ; 
romantische dichter, in 1777, te 
Frankfort geboren, stu-
deerde in Jena, trad in 1805 
in den echt met de dichteres 
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SOPHIA MEREAU (geb. SCHUBART ; 
haar eerste manvan wien .zij 
gescheideri was, heette MEREAU), 
die hij echter reeds in het vol-
gende jaar door den dood ver-
loor, waarop hij zieh in 1818, 
ten gevolge eener diep gods-
dienstige rigting van zijn ge-
moed, in de stilte van het 
klooster te Dülmen, distr. Mun
ster, afzonderde. In 1822 be-
gaf hij zieh naar Dome, en van 
dien tijd af leefde hij afwisse-
lend , in Degensburg, München 
en Frankfort »/m. Hij overleed te 
Aschaffenburg, in 1842. BRENTANO was, zoo als zijne Schrif
ten zulks bewijzen, eene diep 
poetische natuur, een origineele 
maar bok sarcastische geest, 
Zijne romans en gedichten zijn 
vol bijzondere schoonheden, en 
loopen over van volheid van 
denkbeeiden. Wij voeren vap 
dezelve aan: l.o Satyren und 
poetische Spiele, Leipzig, 1800, 
die BRENTANO onder den naam 
van MARIA fechreef; — 2.o Godwi 
oder das síeinerríe Bild der Mut
ter!, Frankfoft, 1801; — 3.o 
Die lustigen Musikanten, ib., 
18Ö3; — 4.0 Ponce de Leon, 
Göllingen, 1804; — 5.o Vic-

T 

toria und ihre Geschwister ,em 
blijspel, Berltyn, 1817; — 6.0 
Die Gründung Prags, Pesth:, 1816. Met ACHIM VON ARNIM 
(zie ARNIM) gaf hij in het licht 
des Knaben Wunderhorn, 3 dl.«, 
Heidelberg, 1806—1808, en ver-
nieuwde WICKRAM'S Goldfaden, 
ib. 1809. Tot zijne beste wer
ken rekenf men Gothel, Hinket 
und Gakeleia, Frankfort,1838-
Eene bevallige Legende is zijne 
Marina. Eene gezamenlijke uit-
gäve zijner geschriften, werd 
door zijne zuster BETTINA AR
NIM bezorgd. 

BREREWOOD ÊDUARD) (*). 
BRESCHET (GILBERT), een be-

roemde ontleedkundige, in 1784" 
te Clermont-Ferrand geboren, 
volbragt zijne geneeskundige 
Studien te Partys; alwaar hij 
achtereenvolgend, en längs den 
weg der mededinging, al zijne 
betrekkingen bekwam, van af 
dien van inwonend kweekeling 
in de hospitalen, tot dien van 
adjünct-ontleedkundige, van ont-
leder en van chef der anatomi
sche' werkzaamheden. In 1820, 
tot een der eerste leden der 

3 

(*) De bezorgers der nieuwste uitgávevanntTfEiim'sWóordenboek 
in het oorspronkelijke malten op de'naamlijst der werken van dezen 
schrijver de volgende aanteekening: 
. ••» BBEREWOOD werd in 1596 hoögleeraar in de sterrekunde bij het 
collcgie van Gresham te Londen. Zijn smaak voor de eensaamheid 
was zoo groot,- dat niets in staat was hem daarvan terugtehouden, 
noch hem van zijne wiskundige overwegingén of nasporingen der 
oudheid aflelrekken. , Men schrijft aan zijne zedigheid de bestendige 
weigering toe van eck enkel zijner werlcen te doen drukken. Deuit-
gave derzelve heeft men te danken aan zijn' neef, ROBERT BREREWOOD, 
die zulks na zijnen dood bewerkstelligde. 

Verta le r . 



294 B R E. 

koninklijke akademie van ge-
neesknnde benoemd, werd hij 
in 1832 tot voorzitter derzelvo 
verkozen. Na twee ongeluk-
kige candidatureh, verving hij 
in 1835, D U P U Y T R E N bij de 

akademie van wetenschappen. 
Eindelijk ve'rkreeg hij, bij 
mededinging, in 1838, den 
leerstoel der ontleedkunde bij 
de faculteit. De thesis welke 
hem deed zegevieren, is het 
sehoonste werk, dat de kunst 
tot dusvere bezit betrekkelijk 
de zamenstelling, de eigenschap-
pen en de ziekten der water-
vaten. Deze bekwame arts over-
leed te Parijs, den 10 Mei 1845. 
Behalve vertalingen (in het Fr.) 
van het Handboek der ontleed-
Itunde van M E C K E L , van de 
Verhandeling der ziehten der 
slagaders en aders van HODG

S O N , en van de Verhandeling 
over den aard en de behande-
ling van de jicht en het rheu-
matismus van S E U D A M O R E , heeft 
men hem een aantal werken te 
danken, van welke wij slechts 
willen aanvoeren: 1.« Essai etc. 
(Proeve over de äderen van den 
ruggegraad enz.), Parijs, 1819, 
in 8.'o; dit werk is niet vol-
tooid; slechts zijn de 8 eerste 
boeken van hetzelve in het licht 
versehenen; —: 2.° Repertoire 
etc. (Aanteekeningen over de ana
tomische en physiologische zieh--
tehunde), ib. 1826—29, 8 dl.» 
in 4.*° met platen; — 3.° Re-
cherches, etc. (Ontleedhundige, 
physiologische en pathologische 
naspofingen over het äderen-
stelsel, en bijzonder over de 
aderkanalen der beenderen), ib. 
1827, en volg. jaren, infol.j — 

4.° Mémoires etc. (Heelhundige 
Verhandelingen over de verschil-
lende soorten van slagaderbreu-
hen), ib. 1834, in 4.t°; — 5." 
Le système etc. (Het lymphatische 
stelsel, in ontleedhundige, phy
siologische en pathologische be-
trekltingen beschouwd), ib. 1836, 
in 8.™, met platen; —6.° 
Recherches etc. (Ontleedhundige 
en physiologische nasporingen 
over het zintuig des gehoors, enz.), 
ib. 1836, in 4,tp, met 13 pla
ten; — 7.° Sur l'organe etc. 
(Over het zintuig des gehoors bij 
de vogelen), ib. 1836, in 8.*>, 
met atlas; — 8.° Sur l'organe 
etc. (Over het zintuig des ge
hoors der visschen), ib. 1838, 
in 4.t°, 17 platen. Daarenbo- ! 
ven komen er een aantal Ver-
handelingen van hem voor in 
de Dictionnaire des sciences mé- j 
âicales, ' in de Encyclopédie 
méthodique, en in het Recueil l 
de l'académie des sciences. f 

BRESSONI . — Zie BRASSONI. 

B R E Z É (SCIPIO D E D R E U X , mar* 
kies D E ) , den 13 December I 
1793, in het stadje Andelys j 
(Fr. jEwre-dep.t), alwaar zijne 
ouders eene schuilplaats hadden 
gezocht legen de gevaren, waar-
aan hun naam hen blootstelde, ; 
geboren. Na zijne eerste opvoe- ; 
ding, werd hij naar hetcollegie ! 
van /»№cAegezonden,hetwelk 
hij, in denouderdom van 18ja
ren als officier bij een regiment 
ruiterij verliet. Bij den val van 
het keizerlijk bewind, was hij 
in hoedanigheid van adjudant 
aan den maarschalk SOULT ver- ^ 
bonden. Gedurende de 100 
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dagen, begaf hij zieh naar Ea-
D E W I J K XVIII te Gend, en, 
na de tweede restauratie, ging 
hij voort met in het eerste rê  
giment kurassiers: te dienen, 
waarbij hij het tot den rang van 
luitenant-kolonel bragt; maär 
in 1827, noodzaakte hem de 
Staat zijner gezondheid de loop-
baan der wapens te verlaten. 
Twee jaren later, zag.hij zieh, 
door den dood van zijnen vader 
tot het pairschap geroepen, en 
in het bezit gesteld van den 
post van groot ceremonie-mees-
ter, sedert L O D E W M K XIV erfe-
l.ijk in zijne familie. Behalve 
de kennis, welke hij door de 
huisselijke overleveringen', van 
de pligten en gebruiken van 
dien post .had verkregen, was 
niemand t beter' dan hij, door 
sierlijkheid van manieren en 
zuiverheid van smaak geschikt, 
om er 6p eene edele wijze de 
bedieningen van waartenemen. 
In 1830, onder het ministerie 
P O L I G N A C , tot president van het 
kies-collegie van Ewem be-
noemd,, toonde hij zieh, het« 
gene wat hij altijd was, do 
opregte vriend der restauratie, 
en der constitution'eele vormen 
van zijn gouvernement. Ook 
was hij van smart en ongerust-
heid doordrongen, bij het ver
schonen der Julij-ordonnantien, 
en zag met diepe bekommering 
de omwenteling aan, waarvan zy 
de oorzaak of het voorwendsel 
waren. Daar hij echter, in 
weerwil van zijn leedwezen, 
wegens datgene wat niet meer 
bestond, pair van Frankrijk 
was, meende hij op zijnen post 

te moeten blij ven, om de he-
langen zijns lands te verdedigen, 
en volgde hij hierin eene andere 
gedragslijn, dan verscheiden zij
ner oude ambtgenooten. Steeds 
nam hij zitting in de rangen 
der oppositie : » Maar, zegt de 
redenaar, die zijne lofrede in 
de kamer der pairs uitsprak, er 
was in zijne oppositie iets anders 
dan Vijandschap tegen vervulde 
gebeurtenissen; er heerschte een 
staatkundig denkbeeld in, toe-, 
gepast op alle bekende feiten en 
vraagstukken:; de ware en op
regte voorwaarden der monarchie 
en der vrijheid." GedurOnde 
dertien jaren streed hij voor 
beide, met eene regtschapenheid 
en begaafdhëid, welke men nooit 
betwist heeft. Hij heeff in de 
kamer der pairs meer dan twin-
tig redevoeringen uitgesproken, 
en er is er geene onder dezelve, 
die niet de zuiverste vaderlands-
liefde, de liefde voor de vrijheid 
en de wetten der constitutioneele 
monarchie, voor het gelukvan 
Frankrijk, voor den bloei der 
goede zeden en der godsdienst 
ademt. Tot in 1843, bij alle 
vergaderingen der kamer tegenT 

woordig, nam hij deel aan al 
de onderwerpen van algemeen 
belang, welke er in behandeld 
werden. De binnen- en buiten-
landsche staatkunde, de persoon-
lijke, burgerlijke en godsdiens-
tige vrijheid, dehervormingvan 
het iuesstelsel, de waardigheid 
van Frankrijk in zijne betrekkin-
gen met .de mogendheden, de 
Staat van beleg, de révolution
naire geest, die, volgens hem, 
tot zelfs in de wetten en in de 

à 



29ß B R E. 

maatregelen van het gouverne-
ment doordrong, de omwente-
ling van Spanje, het bestuur 
van Algeria, de noodzakelijk-
heid voor het land, om vaste 
en natuurlijke staatkundige ver
tagen aan te gaan, waren ge-
woonlijk de onderwerpen, welke 
hij op de tribune behandelde. 
Toen de ministers, in 1831,de 
afschaffing der wet voorstelden, 
betrekkelijk den rouw van 21 
Januarij, riep hij uit: » Is het 
wel op eeu tijdstip vanbescha-
ving, waarop vele edelmoedige 
geesten den wensch koesteren, 
dat de doodstraf uit onze wet-
boeken möge verdwijuen, dat gij 
u metdiegene zoudt willen ver-
eenigen, die schijnen te kennen 
te -willen geven, dat het geene 
misdaad was den reglvaardig-
sten en besten der koningen ten 
dood te veroordeelen ?" Toen 
hij in 1833 het ontwerp van 
wet verwierp, hetwelk aan de 
overwinnaars der Bastille eene 
jaarwedde toekende, zeide hij: 
» Hoel gij zoudt eenen prijs toe-
kennen , aan de daad, die den 
moord van eenen koning, door 
den moord der koninldijkenvaar-
digheid heeft voorbereid'j en 
op de bouwvallen des troons, 
de dwingelandij der conventie 
verheven heeft.'-' Terwijl hij, 
in 1835, met nadruk eä klem 
zijne stem tegeri het ontwerp 
van wet betrekkelijk de^druk-
pers verhief, en hetzelve als 
een al te zwak middel aanduidde, 
om den voortgang der zedelijke 
wanorde te beleugelen, die alom 
het hoofd opstak, deed hij deze 
woorden hooren: »Gij wilt de 
zedelijke orde herstellen, en gij 

gevoelt dat de godsdienst alleen 
in. staat is dezelve in de gees
ten te vestigen: gij hebtgelijk, 
maar stelt u dan niettevreden, 
met, voor het eerst sedert vijf 
jaren, aan den voet der alta-
ren te zijn versehenen, want 
het volk zoude zeggen, dat gij 
den Allerhoogste enkel aanroept, 
als uwe belangen u zulks ge-
bieden..... Herstel het CHRIS-
Tus-beeld in het heiligdom. der 
geregtigheid, rigt het kruis van 
Saint-Germain l'Auxerrois we
der op, en geef aan de Gods
dienst die hoofdkerk der heilige 
GENOVEVA terug, die over de 
ongewijde gezangen, waardoor 
gij hare gewelven hebt doen 
weergalmen, heeft verbaasd ge-
staan, en waarin gij de eerste 
verjaring der regeringloosheid 
hebt gevierd!" Bij deze woor
den barstte er een heviggemor 
in de • vergadering uit, en de 
minister van koophandel, door 
verscheiden pairs ondersteund, 
vraagde en verkreeg dat de re-

' danaar tot de orde teruggeroe-
pen werd. Bij gelegenheid der 
verhandeling over het adres, in 
1838, sprak hij. met niet min
der nadruk: « Over het treu-
rige tooneel dier eiland-bewoners 
(de Engeischen), welke hunne 
zeelieden en kanonnen, te mid
den, der bouwvallen der oude 
Spaansche monarchie ontsche-
pea, en linien van verschan-
singen opwerpen, van welke de 
Britsche vlag wappert, in het 
gezigt van Franhriß, dat zieh 
angstvol afvraagt, of het niet 
öönmaal door het bloed zijner 
kinderen, de bevrijding van zij-
nen bondgenoot zal moeten koo-
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pen." Alles wat de waarheid, 
de regtvaardigheid, het vader-
lahd betrof, bewoog zijne ziel, 
en deed hem oogenblikkelijk de 
woorden als uit den mond vloei-
jen: » Edel en grootmoedig ta
lent, zegt een schrijver, dat 
noch; laf hartigheid, noch be-
vende pogingvan dwingelandij 
liet yoorbijgaan zonder dezelve te 
brandmerken; maar dat het be-
neden zieh achtte tot smaadwoor-
den aftedalen, en dat steeds toe-
gevend jegens diegene was, welke 
het bestreed;" Het kenmerk 
zijner oratörische begaäfdheid,., 
was, behalve eene gemakkelijke, 
sierlijke, volmaakt everiredige 
uitspraak, kracht, levendigheid,' 
Wärmte, overvloed enschittering. 
Bn'na al zijne redevoerihgen, 
ofschoon voor de vuist uitge-
sproken, zijn voorbeelden van 
parlementaire welsprekendheid, 
en het ware te wenschen, dat 
dezelve overgenomen uit de zeer 
uitgebreide verzameling van den 
Moniteur, in eene bijzondere uit-
gave vereehigd werden. Op het 
einde der zittihg van 1843, was 
zijne gezondheid in eenen bijna 
hopelozen toestand. Daar echter 
de zuivere berglucht, en eeti vrij 
lang verblijf, eerst in llalie en 
daaf na in Dauphine, hem krach
ten en leven schenen weder te 
gevefcL, kwam hij in den loop 
van 1845 te Breze terug. Wei-
nige maanden, na zijneaankomst 
aldaar, overleed hij er den 21 
November, kalm en gelaten in 
de armen zijner farailie. De 
godsdienst, die hem in zijne 
smarten een onveranderlijk ge-
duld.had gegeven, en die hij 

T 

steeds bemindhad, verdubbelde 
zijne krachten in deze laatste 
oogenblikken, door alles watzij 
geruststellends heeft legen: de 
verschrikkingen der toekomst; 
zijn overlijden was dat van eenen 
blakenden christen. Zoodra het 
berigt van zijn' dood bekend 
was, zwegen alle gevoelens, en 
gaven zieh aan het treurgevoel 
over. Zijne lijkplegtigheden lok-
ten een' verbazenden toevloed 
van menschen uit, en de ge-
heele drukpers, zöowel in de 
departementen' als te Parijs, . 
was, zonder aanzien van kleur, 
eenslemmig, om in hem den 
göeden burger, den grooten 
redenaar, den liefdadigen en 
godsdienstigen man,' een' der 
zuiverste en uitstekendste af-
beeldsels (typen) van den Frän-
schen edelman te prijzen. De 
hertog D E NOATLLES , zijn vriend, 
beeft den 19 Maart 1846, zijne 
lofrede in de kamer der pairs. 
uitgesproken. 

B n i E N E N (ABRAHAM VAN), eenGa-
tholijke godgeleerde, te Utrecht, 
in 1606 geboren, en in 1682 
overleden, deed verscheiden rei
zen naar Rome, wegens aange-
legenheden van het bisdomvan 
Utrecht, waarvan hij eerste vi-
karis was. Men heeft van hem, 
onder den liaam van VAN D E R 
M A A T , verscheiden Godgeleerde 
Verhandelingen, te Legden, in 
1709 herdrukt. 

* BRIENEN ( W I L L E M J O S E P H 
baron V A N ) , heer van Groote 
Lindt, Dordsmondt in Stadt, 
lid van de Ridderschap der Pro-

5 
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vincie Holland en van de eerste 
kamer der staten-generaal, kom-
mandeur der orde van den Ne-
derlandschen leeuw, ridder van, 
het legioen van eer, wasgespo-
ten uit een adellijk Geldersch 
geslacht, van Franschen oor-
sprong. Daar hij de Catholijke 
godsdienst beleed, kon hij, on-
der het voormalige be wind der 
republiek, tot geene openbare 
betrekking benoemd worden. 
Deze ambts-onbevoegdheid, door 
de omwenteling des jaars 1795, 
opgehouden hebbende, bleef de 
heer VAN BRIENEN niettemin tot 
in 1803 , als eenvoudig burger 
leven; wanneer hij in hetstads-
bestuur van Amsterdam geroe
pen werd, eene plaats, welke 
hij toen vermeende niet temoe-
ten weigeren, daar de schokken 
der omwenteling voorbijgegaan 
waren en de tijden zoo niet 
zekerder, toch kalmer waren ge
worden. Hij onderscheidde zieh 
in zijne betrekking door het open-
hartige zijner beschouwingen 
en zijne liefde voor regt. Tijdens 
de verheffing van L O D E W I J K BO

N A P A R T E tot den Hollandschen 
troon, werd hij als adjunct, 
den burgemeester van de hoofd-
stad des rijks toegevoegd, ter-
wijl men hem tegelijkertijd 
de eerste betrekking ten hove 
aanbood; bij herhaling weigerde 
hij deze laatste. Niettegenstaande 
deze weigering versierde koning 
L O D E W I J K hem met het kom-

mandeurs-kruis van de orde der 
nnie, en verbond hem zeer aan 
zijnen persoon,*door hem tot 
kamerheer te benoemen, en aan 
de regering, door hem als ho-
norair lid in den staatsraad te 

roepen. Bij de inlijving van 
Holland in het Frânsche keizer-
rijk, was de heer VAN BRIENEN 

een der leden van de commissie, 
die naar Parijs geroepen werd, 
om haar gevoelen mede te dee-
len over de punten, die door 
een organie'k besluit behoorden 
geregeld te worden. Hij wist 
in deze moeijelijke' enteedere 
zending, de algemeene achting 
te verwerven. Te AmsterdoM 
teruggelieerd, werd hij tot maire 
dezer groote stad benoemd, ter 
vervanging van den heer VAN 
D E P O L L , die tot den senat-
conservateur geroepen werd. De 
heer VAN BRIENEN heeft deze 
belangrijke betrekking vervuld 
gedurende al den tijd, dat die 
stad een deel van het Fransche 
keizerrijk heeft uitgemaakt, eh 
heeft zieh daarin door zijne 
vastberadenheid, zijne voorzig-
tigheid en zijne wijsheid onder-
scheiden. Van de eene zijde 
gelast gestrenge 'en met den 
volksgeest strijdende maatrege-
len ten uitvoer te leggen, en 
van eenen anderen kant, de. 
belangen dier groote stad, waarin 
de belangen zijns vaderlands 
nog zamenliepen, moetende be-
hartigen tegen den geest van 
overheersching en de onderdruk-
king.van vreemden, wist hij 
eene houding te bewaren, die 
hem de welwillendheid zijner 
hoogeren verzekerde en aan zijne 
onderhoorigen een groot deel 
hunner instelling, waarop zij 
het meeste gesteld • waren, te 
handhaven, terwijl hij hun nog 
vrijwaarde voor vele willekeu-
righeden, waarmede zij bedreigd 
werden. Toen bijv. NAPOLEON, 
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in 1811, zijne intrede in 4m-
sterdam deed, verwierf de heer 
V A N BRIENEN de, gunst, dat de 
stad niet door troepen als over-
stroomd zou worden; dat hare 
schulden behouden hieven; dat 
de gelden van de weeskamer, 
die van de kamer der onbeheerde 
nalatenschappen en andere, er 
voor behoed bleven om in de 
Ämortisatie-kas te worden ver-
zwolgen. Het gelukte hem ook, 
de Amsterdamsche bank, een 
gedenkstuk van den handelsbloei 
dier stad, te behouden, alsmede 
andere instellingeu, waarop de 
ingezetenen prijs stelden. Dik-
werf verzachtte hij uit eigene 
middelen de nadeelen, die de 
algemeene hervorming, noodza-
kelijk geworden door denieuwe 
orde van zaken, aan een groot 
getal ambtenaren der stad had 
veroorzaaku Zijn ijver voor zijne 
geadministreerden schaadde hem 
intusschen niet in het minste 
bij het hoofd vap den Staat, 
dat hem, om hem voor zijne 
diensten te beloonen, tot lid 
van het legioen van eer en tot 
baron van het keizerrijk ver
biet". Tijdens de gebeurtenissen 
in 181.3, vermeende de heer 
VAN BRIENEN geenszins, gelijk 
zoo vele anderen, het bloed en 
het leven zijner medeburgers te 
moeten aanbieden, maar hij 
was veeleer van oordeel, dat 
men de regering vertoogen moest 
onderwerpen over den ongeluk-
kigen Staat van het Hollandsche 
volle. Zijn gevoelen, de alge
meene goedkeuring van het 
plaatselijk bestuur verworven 
hebbende, begaf hij zieh met 
den heer W A R I N , later lid van 

de tweede: kamer der staten-
generaal, en die bij deze gele-
genheid zoo veel kloekheid als 
doorzigt aan den dag legde, 
naar Parijs, om dezelve aan 
het* algemeen bestuur te on
derwerpen. Daar de inhoud van 
het adres was uitgelekt, werd 
de heer V A N BRIENEN niet ten 
gehoore toegelaten; zijn verblijf 
te Parijs werd verlengd en hij 
bevond zieh aldaar nog, toen 
de omwenteling in Holland een 
aanvang nam. Hoezeer hij zieh 
in de Fransche hoofdstad in 
eenen zeer moeijelijken toestand 
bevond, hield hij niet op zieh 
aldaar voor het welzijn van zijn 
land en zijne landgenooten, bezig 
te houden. Bijzonder nam hij 
het lot ter harte van de ooge* 
lukkige gijzelaars, die de Fran
schen uit de stad Utrecht hadden 
medegevoerd. Hij mögt het 
genoegen ondervinden, dat hun 
de vrijheid werd wedergegeven. 
Eerst na de gebeurtenissen van 
31 Maart 1814, werd het den 
heer VAN B R I E N E N vergund naar 
zijn vaderland weder te keeren. 
Hij werd aldaar, in hetzelfde 
jaar, tot lid van de staten der 
provincie Holland benoemd en 
in de ridderschap opgenomen. 
In 1815 werd hij door Z. JH. 
tot lid van de eerste kamer der 
staten-generaal benoemd, eene 
betrekking, die hij tot aan zijnen 
dood vervulde, en in welke hij, 
door zijne openhartigjieid en 
onafhankelijkheid, zoo veel dit 
in zijn • vermögen was., de be
langen zijner medeburgers heeft 
voorgestaanen behartigd. Bij den 
geweidigen watervloed in Noord-
Holland, in 1825, schonk hij 



300 B R I , — B R 0. 

eene som van /"100,000, en gaf 
hij alzoo aan alle waarlijk edelen 
en deugdzamen een schoon voor-
beeld en prikkel tot de uitoefe-
ning der zoo schoone deugdvan 
weldadigheid. — Hoe hoog ge-
plaatst, was hij steeds nederig, 
voorkomend, en kenmerkte 'hij 
zieh door hulpvaardigheid, waar 
die werd ingeroepen. — Na dit 
alles zal het wel onnoodig zijn 
hierbij te voegen, dät de Staat 
een braaf burger, zijn gezin 
een uiterst waardig verwant ver
loren , tuen de dood hem den 10 
October 1839 wegrukte. Hij 
overleed op zijn buitenverblijf 
Clingebdael by 's Gravenhage. 

B R I N D L E Y (JAMES) , een be-

roemde Engelsche werktuig- en 
krijgsbouwkundige, in 1716, te 
Tunsted, by Wormhill, in het 
Engelsche graafschap Derby van 
arme puders geboren. Zijne op-
voeding, zegt men, was zoo zeer 
verwaarloosd, dat hij niet eens 
behoorlijk kon lezen of schrijven. 
Hij bragt zijnen leerlijd door bij 
eenen molenmaker; en overirof; 
Weldra zijnen meester; daar hij 
dergelijke werktuigen tot eenen 
trap van, volkomenheid tragt, 
die tot dusverre onbekend was. 
Hij vond .sedert dien tijd eens 
menigte kuristig gedachte werk
tuigen uil, die hij op groote 
o'ndernemingen toepaste. Men 
heeft hem verscheiden nuttige 
handelwijzen te danken, onder 
anderen, om zonder mortelzee-
dijken te bouwen; maar het 
voornaamste gedenkteeken van 
zijnen roem' is het kanaal van 
Bridgewater naar Manchester, 
dat hij tot Worsley verlengde', 

I 

het bewonderenswaardigste werk 
Van dien aard, dàt men kent. 
Hij moest natuurlijke hinderpa-
len le boven komen, die onover-
winnelijk schenen, waarbij zieh 
de tegenkantingderhartstogten, 
der vooroordeelen en der bijzon-
dere belangen voegde. Dit kanaal 
verwierf hem zulk een' roem, 
dat er, in zijnen lijd,in Enge-, 
land weinige kanalen zijn aan-
gelegd, zonder dat hij geroepen 
werd om er zijnen raad of zijne 
goedkeuring aan te geven. Hij 
overleed te Turnhurst in Staf
fordshire, den 26 September 
1772. • 

* BROCCHI (GIOVANNI B A T T I S T A ) , 

een beroemde natuur-onderzoe-
ker, te Bussano, in 1772,ge
boren, wijdde zieh, in plaats 
van aan de regtsstudièn, waartoe 
hij -bestemd was ,• aan de kunst 
en aan de natuurkundige we-
tenschappen toe, en gaf eene 
geleerde Verhandeling over de 
beeldhouwhunde der Egyptena-
ren, Venetie, 1792, in het 
licht, regelde onderscheidene 
mineralogische verzamelingen, 
schreef in 1796 over de welrie-
kende, planten, werd in 1802 
onderwijzer der̂ iiatuurlijke his-
torie aan het lyceum te Bres
cia, alwaar hij zijn geschrift » 
over de my'nen, van Mella en 
Daltrompia, in 1808, in 2dl.n, 
in het licht gaf j in 1809, werd 
hij inspecteur der bergwerken 
van het koningrijk Dalie, te 
Milane, en Onderzocht met een 
gelukkig gevolg de mineraal-
schatten in het Fossa-M, aan 
de Opper-Etsch, bereisde ver-
volgens de ^en-dalen , en de 
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aan de golf van Genua gelegene 
landen van Italie, en na de bp-

. heffing van het dep.* der berg-
werken legde hij zicb uitsluilend 
op de wetenschappen toe. Doch 
reeds in' het jaar 1822, begäf 
hij zieh naar Egypte, öm zieh 
aldaar met het opzigt over de 
bergwerken van den onderkoning 
te belasten, bereisde vervolgens 
de woestijnen, den Libanon, 
Kordofan en Sennaar* alwaar 
hij den 23 Septbr. 1826 oyer-
leed. Van zijne Schriften ver
dienen nog vermeld te worden: 
l.o Trattato di conchiliologia 
fossile sub-appennina, Milane, 
1814, 2 dl.» in 4.to } —2.0 
Catalogo di una racolta di rocce 
disposto, 1817; — 3.o Memoria 
delta stato fisico del suolo di 
Roma, Rome, 1820., enz. . 

* BROCKMANN (JOANNES HEN
DRIK) , domproost in Munster, 
den 4 Maartl767, te Hesborn, 
een klein vlek in het bisdom 
Munster, geboren, ontvirig zijne 
geleerde opi'eiding aan het Pau-
linisch gymnasium te Munster, 
en verder aan de akademie al* 
daar. Alvorens de priesterwij-
ding te ontvangen — want hij 
had den daartoe gevorderden 
ouderdom nog niet bereikt — 
yertoefde hij te zijner vordere 
ontwikkeling een jaar in Dillin-
gen, keerde naar Munster terug 
en b'ekwam eenen onderwijzers-
post aan het gymnasium; 10 
jaren werkte hij alhier, doch 
nam in 1800 het beroep aan als 
hoogleeraar der zedekunde, en 
na. den dood van den als kan-
selredenaar beroemden deken en 
hoogleeraar A L B E R , belastte zieh | 

BRÖCKMANN met het onderwijs 
der pastoraal-theologie aan de 
akademie, welk gewigtig ambt 
hij tot in den herfst van 1836 
waarnam, wanheer ouderdom en 
ligchamelijke verzwakking hem 
noodzaakten, den in een üjd-
vak van ,33 jaren hem bijzonder 
dierbaar geworden leerstoel te 
verlälen. Sedert 1791 was hij, 
bij afwisseling met eenen ande-

" ren hoogleeraar, in de St. Pe-. 
terskerk, zondagsprediker voor 
de studerenden, en sedert 1812 
domprediker. Doch voorname-
lijk als biechtvader was zijn 
werkkring uitgebreid. Toen, in 
1812—13 eene zeer kwaadaar-
dige zenuwkoorts in;de stad 
Munster heerschte, verleende hij 
met opofferende liefde en onver-
schrokken verachting des doods, 
aan de zieken en stervenden de 
laatste liefdediensten der gods-
dienst en vond overvloedige ge-
legenheid, om bij de ärmere 
klassen zijne christelijke welda-
digheid uitleoefenen. Bij de 
oprigting van het nieuwe dom-
kapittel, werd hem de Vierde 
prebende (prwbenda theobgica) 
verleend, waardoor hij voor de 
domkerk in zijne voormalige 
werkzaamheid als prediker be-
houden bleef. De theologische 
faculteit. in Breslau schonk hem 
dedoctorale waardigheid. Op 
den 14 Augustus 1837 werd hij 
door eene zennwberoerte getrof
fen, die zieh herhaalde, en hem 
smarteloos, den 27 September 
1837, uit het tijdelijke weg-
nam. De belangrijkste zijner 
Schriften zijn: l.o Handbuch 
der alten Weltgeschichte, 3 d l . n , 
1800—18034_— 2.o Homilien 
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und Predigten auf alle Sonn-
und Festtage und über die Lei
densgeschichte des Herrn, 5 dl.», 
1826—29; — 3.0 Pastoral-An-
uieisung über Verwaltung der 

'Seelsorgen in der hatolischen 
Kirche, nach den Bedürfnis
sen unsers Zeilalters;— 4.» 
Allgemeine Lehre von der Ver
waltung der Buszanstalt, 1836, 
de- dood belette hem de voort-
zetting van het laatste; doch 
het bijna volledig uitgewerkt 
handschrift des vereeuwigden 
werd door een' zijner vrienden 
ten druk bevorderd, 1838. Ver-
der verscheiden Synodaalreden, 
door BROCKMANN in den Dom 
voor den bisschop en het ka-
pittel, in de Latijnsche taal 
voorgedragen. Ook is hij de uit-
gever van UEBERWASSER'S Moral
philsophie, 3 d l . n , 1814—15, 
en de vertaler van SAILER'S 
Lehre der hatolischen Kirche 
von der Vereiterung der Heiligen, 
uit het Latijn in het Hoog-
duitsch, 1819. 

* BRÖDER (CHRISTIAN GOTTLOB), 
in 1745, te Harthau, bij Bi
schof swerda geboren, werd in 
1771 diaken te Dessau, in 1782 
predikant te Beuchte en Wed
dingen, in het Hildesheimsche, 
in 1815, super-intendent äldaar; 
waar hij in 1819overleed. BRÖ
DER heeft zieh door zijne, gedu-
rende langen tijd, in bijna ge-
heel Buitschland en Nederland, 
ingevoerde Latijnsche spraak-
kunst, groote Verdienste ver-
worven. Zijne werken zijn: 
l .o Grammatik der lateinischen 
Sprache, Leipzig, 18.e uitg. door j RAMSHORN, 1828;—- 2,o Lee- : 

tiones latinae, ib. 1817, 18.e 
uitg. 1828; — 3.o Kleine la
teinische Grammatik, ib. 1795, 
25.e uitg. door RAMSHORN, 1832; 
-— 4.o Wörterbuch zu seiner 
kleinen lateinischen Grammatik, 
ib. 1798 , 21.* uitg. 1832, enz. 
Van al deze leerboeken bestaan 
ook verschillende Nederlandsche 
uitgaven. 

BROEK. •— Zie SAGE TEN BROEK 
(JOACHIM GEORGE LE). 

BRONGNIART (ALEXANDER THE-ODORDS), in 1739, te Partys ge
boren, en in 1813 overleden, 
legde zieh op de bouwkundetoe 
en bereikte in die kunst eenen 
zeer aanzienlijken rang. Hij was 
de kweekeling yan BODLEE (zie 
dat Art. -Wbk.-). In 1777 in 
de akademie van bouwkunde 
opgenomen, werd hij laier de 
bouwmeester van het hotel der 
Invaliden, van dat van het 
ministerie van buitenlandsche 
zaken, van de'gebouwen der 
policie en der militaire school. 
Hij bouwde eene menigte hotels 
en lusthuizen> onder welke 
men noemt Frascati, het kleine 
paleis van den hertog van 
Orleans, het hötel Montesson 
.enz. Men heeft aan hem te 
danken het schoone Beurs-ge-
bouw, waarvan hij den24Maart 
1808 den eersten steen legde, 

• en waaraan hij reeds sedertvijf 
jaren werkte, toen de dood hem 
kwam verrassen. Ook heeft hij 
het plan vah het kerkhof van 
pe~re Lachaise ontworpen, waar-
op zijne stoffelijke overblijfselen 
•rüsten. De groote loegangen tot 
het Invaliden-gebouw, en de 
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militaire school zijn mede zijn 
werk. -

BRONGNIART (ALEXANDER) , eea 
bergstofktmdige, in 1770, te 
Partys geboren, zoon van den 
voorgaande, volbragt reeds vroeg-
tijdig zijne eerste wetenschappe-
lijke Studien in de school der 
bergwerkentePfrnj's, alwaarhij 
de lessen van SAGE (zie SAGE 

- B. G. -Wbk.-) ontving. Hij 
was pas 19 jaren toen hij een 
der stichters van de leergie
rige (philomalische) maatschap-
pij werd, waarvan hij later 
de verzamelingen met verschei
den belangrijke verhandelingen 
verrijkte. In 1790, deed hij 
eene wetenschappelijke reis naar 
Engeland, van waar hij de 
grondslagen eener Verhandeling 
medebragt, over de brandschil-
derkunst. In de eerste requisitie 
gevallen, werd hij als apotheker 
aan het leger der Pyrénéen ver
bunden. Na de ontsnapping van 
den geleerden natüurkundige 
BROUSSONNET (zie dat Art. -Wbk-), 
die als fcederalist werd vervolgd, 
begunstigd te hebben, werd hij 
in eene gëvangenis geworpen, 
welke hij eerst ha den 9 ther
midor kon verlaten. Kort daarna 
werd hij tot hoogleeraar der na-
tuurlijke historié bij de centrale 
school der Quatre-Nalions he-
noerad, later verving hij HAUY 
in zijne leergangen bij de school 
der bergwerken. In 1800, tot 
directeur der porselein-fabrijk 
van Sèvres benoemd, Voerde hij 
in _ dezelve verscheiden verbe-
teringen in, en deed er de 
bijna verloren kunst, ora op 
glas te schilderen herleven. Cu-

VIER (zie dat Art.) verbond hem 
kort daarna aan zieh voor de 
Geologische beschrtyving der om-
streken van Partys. BRONGNIART 
bepaalde zieh niet enkel tot 
de mineralogie; aan hem heeft 
men de verdeeling der krui«-
pende dieren in vier orden te 
danken, die door de natuur-
kundigen is aangenomen. Hij 
werd in 1816, tot de akademie 
van wetenschappen, afdeeling 
bergstofkunde, toegelaten.' Zijne 
komst in de akademie verdub-
belde zijnen ijver; in 1817, 
bezocht hij de Alpen, Zvaitser-
land en Italic; later begaf hij 
zieh met hetzelfde doel paar 
Zweden en Noortvegen, en ging 
voort den . uitslag zijner gesta*" 
dige nasporingen in het Journal 
desmines, en in de Dictionnaire 
des sciences naturelles, waarvan 
hij een der werkzaamste medear-
beiders was, inedetedeelen. Ver
scheiden der artikelen, welke 
hij er in geplaatst heeft, maken 
als zoo vele bijzondere verhande-
lingen uit, die afzonderlijk zijn 
in het licht gegeven. Hij overleed 
te Partys den 7 October 1847. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
l.o Traue etc. (Ferhandeling 
over de grondbeginselen der 
bergstoßunde, toegepast op.de 
kunsten), Partys, 1807, 2 dl.», 
in 8.vo De Verdienste van dit 
werk is zoo wel buiten als 
binnen Franltrtyk erkend;—2.o 
Tableau etc. (Tafereel der grün
den welke het buitenste gedeelte 
of de schors des aardbols uit-
maken, ofproeve over de samen-
stelling van hei behende gedeelte 
der aarde), ib. 1829, in 8 . ™ 

http://op.de
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BROÜSSAIS (FRANCISCUS JÖZEF VICTOR), een beroemde genees-
kundige, te'St. Male-, den 17 
December 1772 geboren, bragt 
de twaalf eerste jaren van zijn 
leven in het dorp Pleurluit door, 
alwaar zijn vader de bediening 
van officier vaö gezondheid waar-
nam. De pastoor belastte zieh 
met zijne eerste opvoeding; en 
in wederdienst, daarvoor, nam 
de jonge BROÜSSAIS de bediening 
van koor-knaap waar. Hij vol-
bragt zijne klassen in het col-
legie ' van Dinan, alwaar hij 
zieh onderscheidde door zijne 
levendige verbeeldingskracht, en 
zijn verbazend gehengen. Het 
is in de hospitalen van Brest 
en St. Mab, dat hij zijne ge-
neeskundige Studien begon. De 
omwenteling wierp herri , voor 
een' oogenblik in de militaire 
loopbaan; hij schaarde zieh 
onder de révolutionnaire vaan-
dels, eri maakte eenige veldtog-
ten mede in de Vendée. Met 
den rapg van officier van ge
zondheid aan boord van eenige 
kapers-sehepen geplaatst, werkte 
hij mede aan stoute onderne-
mingen, waardoor hém een 
aandeel toeviel in de aanzien-
lijke buiten. Eene ziekte,welke 
hem in die dienst overviel, 
noodzaakte hem met tegenzin , 
om van dezelve aftezien ; daar 
hij een driftig en ondernemend' 
karakter bezat, beschouwde hij 
zieh voor het gevecht als ge-
schapen. Men belastte hem met 
de dienst van het hospitaalvan 

Mab; maar hij verbleef 
aldaar slechts körten tijd. Daar 
hij zijne zeer ouvolledige Stu
dien verder wilde voortzetten, 

begaf hij zieh in 1799 naar 
Parijs. Toenmaals schitterden 
in hunnen geheelen glans, Bi-CHAT , CHAUSSIER, PIHEL, die zijne 
meesters en vrienden • werden. BROÜSSAIS nam, met de geheele 
vurigheid van zijnen geest, zon-
der beperking de physiologische 
leer van BICHAT en zelfs de 
geneeskundige théorie van PINEL 
aan; dien hij later zoo hevig-
lijk moest aanranden. In zijne 
thesis voor het doctoraat over 
de uitterende koorts, in 1803 
verdedigd, ging hij de leer van 
zijnen meester nog-"te boven. BROÜSSAIS, onvermogend zocht 
zieh dienten te verschaffen; 
maar na gedur.ende twee jaren 
vruchteloos op dezelve gewacht 
te hebben, zag hij zieh genood-
zaakt om zieh onder de mili
taire geneeskunde te begeven, 
en in 1805 , werd hij tot ge-
neeskundig adjunet-majoor bij 
het leger der kusten van den 
Oceaan benoemd, hetwelk hij 
in Duitschland, in Holland en 
in Italie volgde. Hij maakte 
gebruik van zijne betrekking 
om naauwkeurigüjk de long-
tering te beoefenen, en om over 
den invloed der iuehtstreken op 
deze ' noodlottige ziekte le oor-
deelen. Maar vooringenomen, 
zoo als hij zulks altijd was, 
met een systematisch denkbeeld, 
leidde hij uit zijne waarnemin-
gen, en uit de verschillende be-
schouwingen {autopsies), welke 
hij maakte, valsche geneeskun- i 
dige (thérapeutetische) gevolg- j 
Irekkingen af, 'die zijnen zieken < 
dikwerf noodlottig waren. In ; 
1808 , kwam BROÜSSAIS te Parijs 
terug, om er zijn eerste werk 
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in het licht te geven, het be-
langrijkste van alle, datwaarin 
Inj de grondslagen legde van 
het stelsel, hetwelk hij gedu-
rende zijn geheele leven voor-
stond en verdedigde, de Histoire 
des phlegmasies chroniques (Ge-
schiedenis der voortdurende ont-
stekingen), 2 dl. n, in 8s° In 
deze geschiedenis schiet hij hevig 
bres in de leer van PINEL , wiens 
bewonderende leerling hij was 
geweest. Alle ziekten, zelfs de 
koortsen, worden tot eene eenige 
oorzaak, de verhütende scherp-
heid der vochteri (irritatie) le-
ruggebragt. Daar de prikkeling 
van een orgaan een overdreven 
leven in hetzelve is, zoo kan 
zulks niet anders krachtdadig-
lijk bestreden worden, dan door 
bloedzuigers, aderlatingen, ma-
tigheid in het spijs - gebruik, 
gom-waler, in e"6n wöord door 
verzwakkende middelen. Deze 
leer, die zoo veel gerucht moest 
maken, werd onopgeraerkt ge
boren : het werk, dat dezelve 
bevatle, voor het overige vrij 
siecht geschreven, bleef als bij 
den uilgever begraven. BROUS-. 
SAIS begaf zieh weder in mili-
taire dienst; hij vertrok naar 
Spanje, met den titel van eersten 
arls van een leger-corps, en 
kwam eerst in 1814 terug. Ge-
durende dezen werkzamen veld-
togt, legde hij zieh met meer 
ijver dan ooit op zijne werk-
zaamheden toe. Het was als-
toen dat hij zijne Memoire sur 
h circuldtion cctpillaire in het 
licht gaf. In het gevolg van 
het leger van Spanje, in Frank-
rijk teruggekeerd, verliet hij 

I. DEEL. 

de militaire dienst, en werd tot 
tweeden hoogleeraar in Val-de-
Grace benoemd. BRODSSAIS was 
toenmaals 46 jaren oud, en 
bijna onbekend; maar hij ver-
kreeg weldra een' Europeschen 
naam. Hij had zulks te danken 
aan zijne lessen in Val-de-
Gräce. Zijnwoord, soms onbe-
schaafd , dikwerf welsprekend, 
altijd warm en oorspronkelijk, 
ontvlamde zijn gehoor. Met 

1 geestdrift voor zijne leer be
zieh! , onverzöenbaar ten op-
zigte van zijne tegenstrevers, 
scheen hij een sekte-hoofd door 
dweepzuchtige aanhangelingen 
omringd. Het amphitheater zij-
ner leergangen geleek naar een 
slagveld. De jeugd stroomde in 
menigte naar hetzelve, hoorde 
er zijne lessen als zoo vele god-
spraken aan, en deeldeal de 
hartstogten haars meesters. Wel
dra weergalmde de naam van 
BROUSSAIS in alle S c h o l e n , de 
meeste der jonge geneeskundigen 
schaarden zieh onder zijne ba-
nier, oude practici zelfs,zwoe-
ren hetgene wat zijhunneoude 
dwalingen noemden, af, om het 
nieuwe stelsel te huldigen. Ver-
der geene ziekten dan scherpe 
of aanhoudende irritation, verder 
geen geneesmiddel dan het lan
cet en de bloedzuigers. Zeker 
had de vereenvoudiging der the
rapeutische middelen haar nut; 
maar God alleen heeft deslagt-
offers • kunnen teilen, die door 
het dieet en de ontijdige ader
latingen bezweken. BROUSSAIS 
was de man niet, die voor de 
strenge toepassing zijner begin-
selen terugdeinsde. Tijdens de 
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verschrikkelijke bezoeking, die 
e e a tiende der bevolking van 
Parijs wegmaaide, behandelde 
hij de cholera zoo als hij alle 
irritatien behandelde. CASIMIR 

. PERIER, wiens vertrouwen hij 
bezat, was er het slagtoffer van; 
maar er waren er naeer in Franh-
rijk en in Europa; As behan-
deling van BRODSSAIS . had het 
voorregt gehad van door den 
Monüeur bovenmate geprezen te 
worden; en ongelukkiglijk was 
het deze, die onder al degene 
welke men beproefde, het minste 
slaagde. BROUSSAIS versierde zijne 
geneeskunde met den bijnaam 
van physiologische, wijl hij be-
weerde dat zij enkel op de phy-
siologie gegrond was. Om dezelve 
te verdedigen en voortteplanten, 
gaf hij achtereenvolgend in het 
licht: Examen etc. (Onderzoek 
der algemeen aangenomene ge-
neeskmdige leer en der nieuwe 
nosologische stelsels), 1816, in 
8.vo • — Traue etc. (Verhan-
deling over de op de pathölogie 
toegepastephysiologie), 1822 tot 
1824, 2 dl.» in 8.?°; Catechis-
mus der physiologische genees-
künde, 1824, in 8 .v«; en bragt 
een dagblad tot stand, getiteld: 
Annales etc. (Jaarboeken der phy
siologische geneeskunde), 1822 
tot 1834, 26 dl.», in 8.T0 Niet 
te Vreden met de geneeskunde 
te hervormen, wilde hij ook 
de hervorming in de wijsbe-
geerte, voornamelijk in deziel-
kunde (psychologie) brengen. 
Hij toonde zieh in deze nieuwe 
poging, even zoo vurig en on-
verdraagzaam als in de eerste. 
Beschuldigden hem de genees-
kundigen, zijne tegenstrevers 

van de stelsels welke hij aan-
randde, of siecht, of in het 
geheel niet te kennen, zoo was 
het met nog veel meergrond, 
dat de filozofen hem verweten, 
met, de wetenschap onbekend 
te zijn, welke hij wilde her
vormen. Hij wilde zieh als 
stichter van nieuwigheden doen 
gelden, en hij was op zijn hoogst 
de voortzetter der materialisten 
van de vorige eeuw, LAMETRIE , HOLBACH, HELVETIUS, DIDEROT, CABANIS. Zij hadden vöör hem 
gezegd, dat de ziel als geest 
eene hersenschim is, dat de 
aandoeningen, de gevoelens.de 
denkbeeiden, de Verlangens en 
het willen, het voorlbrengsel 
der zenuwachtige opwekkingen 
zijn; dat de ziel de hersenstof, 
en de gedachte eene eenvoudige 
hersen-afscheiding is. De ge-
zonde wijsbegeerte had. reeds 
zegevierend op die ongerijmd-
heden en noodlottige aanmati-
gingen van het materialismusge-
antwoord. BROUSSAIS ontmoette 
in den schoot vanhetlnstituut, 
waarvan hij lid was, eenen te-
genstander die zijn beklagens-
waardig stelsel geheel en al 
omverwiefp. JOUFFROV toonde 
hem aan, dat krachtens hare 
hoofd-eigenschappen, de rede, 
de gevoeligheid, de wil,envan 
hare kenmerken de eenheid en 
identiteit, de ziel of het den
kend beginsel, noodzakelijk een 
wezen van eene eigene natuur, 
eenvoudig, en bijgevolg van 
alle organische stof onderschei-
den moest zijn: veelmeer,dan 
het zoogenaamde levensbeginsel, 
waaraan de geneeskundigen, alle 
verschijnselen van het dierhjke 

http://gevoelens.de
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leven loeschrijven, zoo als de 
spijsvertering, de ademhaling, 
den omloop Van het bloed, de 
afzondering der vochten, eene 
kracht zijnde, zoo kon zij.in 
die hoedanigheid niet uit deelen 
zijn zamengesteld, maar moest 
Zelve onstoffelijk zijn j dat er 
alzoo in den mensch twee on-
ligchamelijke beginselen zijn, 
het beginsel der gedachte, dat 
de ziel is, en het beginsel der 
levenswerkingen, die inendoor 
de Organen handelt, zonderzich 

U 

met dezelve te vereenzelvigen (*). 
Zoodat deze nieuwe oorlog te-
gen .het Spiritualismus of de 
geestleer, ' dubbel ten zijnen 
voordeele uitviel. De spiritua-
liteit der ziel, door de duide-
lijkste redeneringen ondersteund, 
werd in het- helderste daglicht 
geplaatst, en de onbekende oor-
zaken der verschijnselen van het 
dierlijke leven , werden als zoo 
vele onstoffelijke krachten ver-
klaard. BBODSSAIS beproefde 
vruchteloos om te antwoorden; 

2 < 

(*) Er zijn in den mensch twee spiritucele beginselen. Deze Stel
ling, ofschoon waarachtig in het denkbeeld des schrijvers, is valsch 
in den letterlpeü zin der uitdrukking. Een spiritueel beginsel is eene 
onstoffelijke • zelfstandigheid, een geest. Als men dus zegt, dat er in 
den mensch twee spiritueele beginselen zijn, zoo zegt men dat er in 
zijne natuur, twee onstoffelijke zelfstandigheden, twee geesten, twee 
zielen bestaan, de eene voor de levensverschijnselen, de andere voor de 
verstandelijke en zedelpe werkingen. Deze leer strijdt evenzeer »et 
alle aangenomen denkbeeiden, als met de gezonde wh'sbegeerte en met 
de leer der godsdienst. 

De bron dezer dwaling is eene dubbelzinnigheid. Kracht is niet,.zoo 
als de wijsgeer het heeft voörondersteld, het synonima van spiritueel 
beginsel. Kracht drukt slechts zekere energie uit, afgescheiden van het 
beginsel dat dezelve heeft voortgebragt; zoodanig dat eene kracht haar 
voortbrengend beginsel, zelfstandiglijk kan zijn of niet is, bijv. de be-
weging eens b.als., verre voprtloopende, uit den krachtvollen arm, die 
denzelven geworden Ueeff. 

Deze aanmerk'ingen ontnemen niets aan de kracht der redeneringvan 
JoüppRoy, te guüste van Inet Spiritualismus in het algemeen. Indedaad 
eene kracht, zoo als Inj zegt, han in die hoedanigheid, dat is in haar 
Wezen, niet uit deelen zijn zamengesteld en möet onsfaffelijk zijn. 
Dus moet ook haar onstoffelijk beginsel, eene Spiritueele zelfstahdigheid 
zijn. Alzoo hewijzen de levensverschijnselen in den mensch het bestaän 
yan het geestelijke wezen. Maar is de geest, die dezelve voortbrengt 
m den mensch, als wezenlijk tot de menschelijke natuur behoorende, 
even als de ziel, zelfstandig beginsel der gedachte ? Deze yraag, het 
onderwerp dezer aanteekening,. schijnt aap .dezelve eene bevesügende 
oplossing te geven. Hierin is de dwaling gelegen en dit is alles jvat wij 
hebten willen aanduiden. Voor het overige bewijzen de levenswerkin
gen ontegensprekelijk het bestaan van God. God alleen heeft de krach
ten of de wetten kunnen scheppen, wäarvan aij in alle levende wezens 
de uitwerkselen zijn. . 
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in weerwil zijner begaafdheid, 
bezweek hij onder het gewigt 
zijner kwade zaak. Die der 
waarheid, der zedeleer, der hoop 
des menschelijken geslachts., ze-
gevierde andermaal op alle drog-
xeden. Te vergeefs nam hij, 
ter bekrachtiging zijner leer, 
.zijne toevlugt tot het beruchte 
stelsel -van GALL. Te vergeefs 
beproefde hij, in zijne lessen 
over de schedelleer, om de ver-
schillende Vermögens der ziel, 
in de verschillende deelen der 
hersenen te doen bestaan, al 
toonde hij zieh vermeteler dan 
GALL en SPUBZHEIM, hij was J 
daarora niet gelukkiger. Men 
gaf hem toe, dal de verschil
lende deelen der hersenen, in 
onzen tegenwoordigen toestand 
de organen of noodige werktui-
gen der gedachte zijn; maar 
men bewees hem, dat zij niet 
anders waren, en niet anders 
konden zijn dan werktuigen. : 
Het is te midden dezer pole- j 
mica, dat BROUSSAIS door de ' 
ziekte werd aangetast, welke 

• hem. in het graf sleepte. Hij 
overleed te Vitry, bij Partys, 
den 17 November 1838- Stel-
selzuchtig en trotsch, zoo als 
elk sekten-hoofd, wilde hij zieh 

. niet overwonnen bekennen, maar 
verklaarde; nog bij zijn sterven, 

- overtuigd te zijn van het ma-
- terialismus. Het is te betreu-
ren, dat zijne vrienden zieh 
verpligt hebben geacht, dit 
testament! zijner laatste geloofs-
belijdenis publiek temaken. Het 
was vöor het publiek eene er-
gernis, die zeker de gedachtenis 
van dit zeldzaam, doch ongeluk-
kig genie niet tot eer kon ver-

strekken. BROUSSAIS beleefdehef 
verval van zijnen invloed; de 
geestdrift voor zijne leer heeft 
geene 20 jaren geduurd: hij over
leed echter overladen met waar-
digheden en eerbewijzen. Lid van 
het Instituut, höogleeraar der 
pathologie bij de geneeskundige 
faculleit, in eenen voor hem 
opgerigten leerstoel, hoofd-arls 
van het eerste militaire hospi-
taal, commandeur van het legioen 
van eer, algemeen-inspecteur der 
gezondheids-dienst ; in Val-de-
Grâce rigtte men hem een stand-
beeld op. Behalve de reeds 
aangevoerde werken, heeft hij 
nog nagelaten: l.o Commentaire 
etc. (Aanteekeningen op de pa
thologische • Stellingen voorho-
mende in het onderzoeh der 
geneeskundige leerinqen), Parijs, 
1829,2 dl.», in a ™ / - - 2.°De 
l'irritation etc. (Over de irritatie 
ende kranhzinnigheid),ü). 1826, 
in 8.VO; 2.e uitg. 1839, 2 dl.», 
in 8.-">j — 3.o De la théorie 
ete. (Over de geneeskundige thé
orie, de pathologische genaamd, 
enz.), ib. 1826, in 8.™; — 
4.° Lettre etc. {Brief over de 
dienst van den inwendigen Staat 
van gezondheid), 1811, in'4.to; 
en een aantal beoordeelende 
artikels, voorkomende in het 
Journal universel des sciences 
médicales. 

BROGNATEIAI (LODEWMK)» E E N 

scheikundige, te Pavia in 1761 
geboren, en in 1818 overleden; 
was, nog jongzijnde, höogleer
aar aan de universiteit dier stao-
Hij bragt Natuur- en schei
kundige dagbladen tot stand, 
door middel van welke hij de 
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dagelijksche ontdekkingen der 
natuurkundigen en voornàme-
lijk die.van VOLTA, verspreidde. 
Daar hij met verscheiden talen 
bekend was, onderhield hij eene 
geregelde briefwisseling met de 
geleerdste mannen van Frank-: 
riijk, Duitschland, Engeland 
enz.; op zijnen leerstoel onder-
wees hij met veel ijver en dui-" 
dehjkheid. Behalve talrijke ar-
tikels, welke hij aan de döor 
hem gestichte dagbladen heeft 
geleverd, heeft men van hem 
l.o eene Algemeene Pharmaco-
pea, door PLANCHE, met aan-
teekeningen en bijvoegselen, in 
het Fransch vertaald, Parijs, 
1811, 2 dl.», in 8.vo ; — 2.o 
Litologiaumana, Parijs, 1819, 
in fol. met gekl. platen. Dit 
schoone werk is door z'vjnen 
zoon, die op eene wàardige wijze 
in zijne voetstappen treedt, en 
waarvan men buitendien een 
groot werk over de Natudrlijke 
historié bezit, in het licht ge-
geven. / 

BRUGNONE (JOANNES), een vee-
arts, te Turijn, in 1738 gebo
ren, volgde gedurende vier jaren 
de lessen der school voor de 
vee-artsenijkunde te Lyon, en 
gedurende een jaar, die der 
school, van Alfort. Bij zijne 
terugkomst, benoemde hem de 
koning van Sardiniô', tot di
recteur eener veeartsenijschool, 
welke hij te Chivasso gesticht 
had. Hij werd later hoogleer-
aar der menschelijke en verge-
lijkende ontleedkùnde aan de 
universiteit van Turijn,\\A der 
àkademie van welenschappen, 

en der landbouwkundige maat-
schappij dier stad, en corres-
ponderend lid van het instituut 
van Frankrijk. Hij is in 1819 
overleden, en heeft verscheiden 
werken in het Italiaansch nage-
laten over de vee-arlsenijlcunde, 
1774 en over de stoeterijen, 
1781. Dit laatste, classiek ge
worden werk-, is in het Hoog-
duitsch en in het Fransch ver
taald. Hij heeft ook verscheiden 

.Verhandelingen en Waarnemin-
gen, in de verzameling der 
akademie van Turijn, in het 
licht gegeven. 

BRÜN (Mevrouw FREDERIKA 
SOPHIA CHRISTINA), dochler van 
den beroemden proteslantschen 
predikant BALTHASAR MUNTER, 
den 3 Junij 1765 te Grafen-
toma, in het hertogdom Gotha 
geboren, begaf zieh met hären 
vader, die te Koppenhagen werd 
beroepen, naar dio stad. Reeds 
vroegtijdig openbaarde zij den 
gelukkigsten aanleg voor de lei
terkunde. Tien jaren oud zijnde 
kende zij geheele gezangen der 
Messiade van builen, en sprak 
Fransch, Italiaansch en En-
gelsch. Daar het toeval eenige 
harer losse stukjes onder de 
oogen haars vaders had doen 
komen , was hij - zoo wel met 
dezelve le Vreden, dat hij zelf 
er zieh mede belastte, om haar 
onderwijs te geven. In den ou-
derdom van zestien jaren, ver-
gezelde FREDERIKA hären vader 
naar Gotha, en ontmoette op 
die reis verscheiden gèleerden, 
die haar met belangstelling be-
jegenden. Bij hare lerugkomst 

3 
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te Koppenhagen, in 1783, trad 
zij in den echt met den heer 
KONSTANTLTN BRUN , administra
t e s der West-Indische maat-
schappij, eenderrijkste mannen 
van Denemarken, en vergezelde 
hem in hetzelfde jaar, op eene 
reis, welke hij naar St. Peters
burg deed. Gedurende den zoo 
gestrengen winter van 1788, 
werd mevrouw BRÜN eensklaps 
door eene doofheid getroffen, 
waarover zij zieh echter zocht 
te troöslen, door zieh met 
vernieuwden ijver op hare let-
terkundige Studien toeleleggep. 
Op eene reis, welke zij, in 
1791 , met "hären man naar 
Zwitserland en Frankrijk deed', 
maakte zij te Geneve kennis 
met BONSTETTEN en JOBANN VON 
MÜLLER, en. te Lyon met MAT-
THISSON, die later eene verza-
meling harer gedienten in het 
licht gaf. In 1795, naar Italia 
vertrokken, hragt zij den win
ter te Rome door, en begaf zieh 
in den zomer van 1796, naar de 
wateren van Ischia. Hetverhaal 
dezer beide reizen maakt een 
gedeelte uit harer Prozatsche 
geschriften, Zürich, 1799 tot 
1801, 4 dl.» in 8.^0, met 
pit." Zij keerde in 1801 , naar 
Zwitserland terug, en bragt 
den winter door bij den heer 
NECKER te Goppel, van waar zij 
zieh weder naar Rome begaf. 
Eene smartelijke ziekte, waar-
mede zij bevahgen werd, be* 
woog haar Denemarken voor de 

, vierdemaal te vertaten, en op, 
nieuw Zwitserland te gaan be-
wonen. Nadat eene harer doch-
ters: ernstig was ziek geworden, 
verlroK mevr. BRUN in Novem

ber 1806 naar Hyeres, van 
waar zij zieh naar Nizza, ver-
volgens naar Piza, naar Rome 
en naar Napels begaf. Zij was 
gedurende deze reis getuige vaa 
de onwaardige gewelddadighe-
den, tegen Pius VII uitgeoefend, 
en zij bragt van dezetve eene 
diepe bewondering mede voor 
het edele karakter des Opper-
herders. Mevrouw BRUN in 1818 
in Denemarken teruggekeerd, 
verliet Koppenhagen niet we
der , en overleed in die stad, 
den 25 Maart 1835 , diep be-
treurd, door alle die baar ge* 
kend hadden. Zij vereenigde met 
uitgebreide en zeer verscheiden 

-kundigheden, een' regtzinnigen 
| en doordringenden geest, een 

zeer innemend karakter en eene 
opregte godsvrucht. Overal waar 
zij zieh bevond, werd haar huis 

' de verzamelplaats der aanzien-
üjkste lieden. Zij heeft nage-
lalen: l.o Dagverhaal eenerreis 
door Zwitserland, Koppenhagen, 
1791—1796, 4 dl.»} — 2.o 
Prosaische Schriften, Zürich, 
1799—1801, 4 dl.» j — 3.o 
Episoden, 1.« ea2.e iL, Zürich, 
1807—1809, 3.o en 4.* dl., 
München en Heidelberg; — 4<° 
Römisches Leben, Leipzig, 1833, 
2 dl.» De.beide laatste werken 
zijn de vrucht harer tweede reis 
naar Zwitserland en Ilalie. Ver-
zamelingen harer 5.» Gedichte 
versehenen le Zürich in 1795, 
4.o uitg., 1806; — 6.o Neue 
Gedichte, Darmstadt, 1812; — 
7.o Neueste Gedichte, Bonn, 
1820. Haar laatste werk' was •• 
8.o Wahrheit aus Morgenträu
men und Ida's ästhetische Ent-
Wickelung, Aarau, 1824. AI 
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deze yoortbrengselen onderschei-
den zieh door bevallige denk-
heelderi, frissche en natuurlijke 
beeiden , en een dichtvuur dat 
in eene diep godsdienstige ziel 
zijnen oorsprong neemt. 

* BRUN (JOHANN NORUAHL) , 
kanselredénaar en dichter, in 
1745 bij Drontkeim geboren, 
van 1804, tot aan zijnen dood, 
in 1816 voorgevàllen, bisschop 
van Bergen in Noorwegen, 
schreef het eerste oorspronke-
lijke treurspel in de Deensche 
taal, onderscheidde 'zieh als 
kanselredénaar, en vervaardigde 
even zoo gemoedvolle als op-
wekkende vrijheidsgezangen. De 
2.0 uitgave zijner Gedichten, ver-
scheen te Christiania, in 1816. 

BRUNACGI(VINCENZO), een wis-
kundige van Pisa, kweekeling 
van pater CANOVAI en van den 
beroemden PAOLI , in 1762 ge
boren , en in 1818 overleden, 
was onderwijzer in de scheep-
vaartkunde te Livorno, daarna 
aan de hoogeschool van Pavia. 
Hij werd tot inspecteur der brug-
gen en wegen benoemd, doch 
openbaarde weinig bekwaam-
heid, in het ontwerpen van het 
nieuwe kanaal, hetwelk men 
van Milane naar Pavia wilde 
aanleggen. PAOLI had hem ech
ter den beroemden meethundig'e 
genoemd. Men heeft van BRU-
NACCI: l.o Della navigazione : 
—•2.0 Càlcolo dell' equazione; 
—- 3.0 Analisi derivata; — 4.o 
Corso di mathematica sublimi, 
4 di.»; -^5.0 Gli elementi di 
algebra e di geometria; — 6.0 

. D 

II compendio del calcolo sublime, • 
en verscheiden belangrijke Ver
handelingen, in de Verzame-
Ungen van verschilfende geleerde 
genootschappen voorkomende. 

* BRUNNQUELL (PETRUS Pius) ; 
laatste prior van het onlbonden 
Dominikaner-klooster te Bam
berg, alwaar Inj den 23 Mei 1752 
geboren werd. In 1770 in de 
Dominikaner-orde opgenomen, 
hoorde hij in zijn kloosler filo-
zofische en theologische voorlè-
zingen. Door de verdediging van 
leerstellingen van ARISTOTELES , 
werd hij in 1773 meester der 
wijsbegeerte, ontving in 1775 
•de priesterwijding, zintwistte in 
1779, op het provinciaal kapit-
tel te Mediingen .in den Palts, 
over godgeleerde Stellingen , en 
den 2 September 1779 00k te 
Wurzburg over onderwerpen uit 

,het kerkelijke regt. Te Wurz
burg studeerde hij de regten en 
gaf schetsgewijze in het licht: 
Jus ecclesiast. publicum et pri
vatum moribus germ, aecomod. 
In 1780, geraak'te BRUNNQUELL 
in zijn klooster op den filozofi-
schen leerstoel, en schreef in 
1783, Synopsis miversae phi-
losophiœ. Van de filozofie werd 
hij tot de théologie verplaätst 
en liet in 1786, bij gelegen-
heid van het npenbaar examen, 
driikken: Positiones selectae de 
jure; juslilia et legibus. Na 
derlien jaren het leeraarambt te 
hebben bekleed, werd Inj wegens 
zijne Verdiensten tot prior van 
zijn klooster verkozen, en trok 
zieh in die hoedanigheid zoo 
wel de strenge tucht zijner 
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orde-broeders, als de geldelijke 
aangelegenheden zijns kloos-
ters, dat aan hem eene meer 
dbelmalige en productive inrig-
ting te danken had, bijzon-
der aan. Na de ontbinding 
van zijn klooster, privatiseerde 
hij in Bamberg, en ging steeds 
met de letterkunde voort, zoo 
dat hij zieh met zijne geringe 
besparingen, toch nog eene unv 
muntende bibliotheek van wijs-
geerige en godgeleerde werken 
•wist aanteschaffen. Hij overleed 
den 28 Augustus 1828. Be-
halve aan zijne arme bloedver
kanten, vermaakte hij bij zijn 
testament duizend gulden aan 
het zieken-gesticht voor hand-
werksgezellen, en zijne kostbare 
bibliotheek aan het aartsbis-
schoppelijke dom-kapittel. Zijne 
vordere schriften zijn: l.o Be
weise für die Unauflösbarkeit 
des Ehebandes, Augsburg, 1810; 
— 2.o Antwort auf die Bemer
kungen dieser Schrift, 1812; 
— 3.o Historisch - dogmatische 
und praktische Abhandlung über 
den Ablasz, 1816; — 4.o Kurze 
Geschichte der Klrchenbusze und 
Apologie der sakramentalischen 
Beichte, 1817. 

BRÜSSEL (PETRUS V A N ) , een 
Jesuit, in 1612 te 's Hertogen
bosch geboren, en te Hildes
heim in 1664 overleden, was 
hoogleeraar in de wijsbegeerte 
en de redekunde, en missiona-
ris in het hertogdom Berg. Men 
heeft van hem: de Geestelijke 
verrijzenis of Verdediging van 
eenen nieuw bekeerden arts, enz. 
Keulen, 1664, in 8 , ™ 

B R Ü T E (SIMON G A B R I E L ) , bis« 
schop in Amerika; in 1779, 
te Bernes geboren, legde zieh 
in het begin toe op de beoefe-
ning der geneeskunde; maar 
hij verliet de leergangen, welke 
hij te Parijs was komen vol-
gen, om in 1803 , in het se-
minarie van St. Sulpice te gaan. 
In die congregalie, welke der 
godsdienst zoo vele beroemde 
mannen heeft verschaff, toege-
laten, werd hij in 1810 door 
zijne oversten naar de Vereenigde 
Slaten gezonden, en was langen 
tijd als hoogleeraar aan het colle-
gie van Emmilzburg verbonden. 
Voor een der nieuwe bisdom-
men voorgedragen, welke men 
zieh voorstelde in dat gedeelte 
van Amerika opterigten, werd 
hij in de maand April 1834 te 
Borne, voor den stoel van Fi«-
cennes in den Staat van Indiana 
geinstitueerd. In' de maand, Oc
tober van hetzelfde jaar gewijd, 
kwam hij in Europa terug om 
mede-arbeiders te zoeken. 'Het 
uitgestrekte grondgebied van In-
diana bevatte toenmaals slechts 
twee of drie kerken, en even 
zoo vele priesters, welke.niet 
toereikende waren, om de door 
groote afstanden van elkander 
gescheiden catholijken te bezoe-
ken. De nieuwe prelaat keerde 
in 1836, naar zijn dioeees terug. 
en nam missionarissen mede, 
met wier hulp, in het tijdver-
loop van drie jaren, Indiana 
23 kerken, 28 stauen, een 
seminarie, een collegie, een 
pensionnaat voor jonge lieden, 
en ,twee liefdadige instellingen 
telde. Zoodanig was de Staat 
van zijn dioeees, toen deze 
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prelaat, teil gevolge van zijnen 
overspannen arbeid, door eene 
tering werd aanget'ast, waaraan 
hij in zijne bisschoppelijke stad, 
den 26 Junij 1839 overleed. 

BUBENBERG (ADRIAAN), avoyer 
der stad Bern, aan het hoofd 
van welker stichting zijn groot-
vader KOENRAAD had gestaan. 
Na in zijne jeugd de wapens 
te hebben gevoerd, bekleedde 
hij verschilfende regeringspos-
ten, miar hij werd uit den 
raad verwijderd, ten gevolge der 
verdeeldheden, aangestookt door 
eenen, den belangen van Frank-
riß toegedanen patriciér,, die 
de eerste familien van Bern 
verdeelden; hij was der partij 
van Bourgondie toegedaan, nadat 
hij in 1470 tot hertog KAREI, 
was afgevaardigd, die hera be-
wijzen van achting had gegeven, 
en met wien hij den vrede 
wenschte te onderhouden. KA-
REL , door de verwijdering van BÜBENBERG , die genoodzaakt was 
geweest zijn vaderland te verla-
ten:, in zijne ontwerpen gedwars-
boomd, kwam in 1476, met 
60,000 man Murten belegeren. 
De Berners riepen hunnen ver
bannen avoyer terug, enBOBEN-BERG kwam zieh édelmoediglijk 
aan de dienst van zijn vaderland 
toewijden. Zijne dapperheid, 
zijne wijsheid, zijne werkzaam-
heid reddeden de berende stad, 
aan welker lot dat van Zwit-
scrland scheen verbünden te 
zijn, en LODEWIJK XI schreef 
hem het grootste gedeelte der 
overwinning toe. BÜBENBERG 
werd in het volgende jaar naar 

het hof van Frankriß afgevaar--. 
digd, Daar hij met verontwaar-
diging de pogingen beschouwde, 
welke men in het werk Steide 
om hem omtekoopen, en waar-
tegen zijne ambtgenooten zieh 
niet verzet hadden, kwam hij 
als speelman vermomd, in 1478, 
te Bern terug, en overleed- • 
aldaar in 1479. 

BUCHÓN (JOANNES ALEXANDBR) , 
een der werkzaamste geleerden 
van de 19.e eeuw.den 20Wei 
1792, te Meneton-Salon, bij 
Bourges geboren, volbragt zijne 
Studien te Parijs, en zocht 
weldra het gezelschap van per
sonen , wier voorbeeld en raad-
gevingen zijne leerzucht konden 
bevorderen. Met de kennis der 
oude talen, vereenigde hij weldra 
die der voornaamste nieuwere, 
en was, nog zeer jong zijnde, 
reeds aan de redactie van ver
schallende dagbladen ver,bonden, 
aan welke hij, behalve artikels 
van letterkundige critiek, uit 
vreemde tijdschriften vertaalde 
stukken leverde; in 1818, deed 
hij eene reis naar lerland, 
waarvan het gedrukt verslag 

. bewijst, dat hij zieh omtrent 
dezen tijd reeds bezig hield, 
met de groóte werken, die hem 
later bekend hebben gemaakt. 
Zijn ijver voor de geschiedkun
dige oudheden van Frankriß, 
verwierf hem de welwillendheid 
van den heer DACIER (zie dat 
Art.), die hem de bouwstoffen-
ter hand Steide, welke hij tot 
eene nieuwe uitgave van FROIS-SARD '(zie dat Art. -Wbk.-) ver-
zameld̂  had, Hij completeerde 

5 
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het werk van den geleerden 
secretaris der akademie van op-~ 
Schriften, dat niet rneer op de 

. hoogte der geschiedkundige ken-
nissen was, eu deed van 1824 
tot 1828 , alzoo in het tijdver-
loop van vier jaren, eene uit-
gave van 15 dl.», in 8 . ™ , der 
Kronijken van F R Ö I S S A R D , in 
het licht verschijnen, die, of-
schoon zij nog niet aan alle 
wenschen beantwoordt, niette-
min verreweg de beste is, die 
er tot heden bestaat. Debijval, 
dien dezelve vond, en de aan-
moedigingen, welke hij ontving 
van den heer D E M A R T I G N A C , 

toenmaals minister van binnen-
landsche zaken, bewogen BUCHÓN 

de uitgave te ondernemen der 
Chroniques ele. (Nationale Fr an
sehe kronijken, van de 13.e tot 
in de 16.E eeuw, in de volhstaal 
geschreven); deze verzameling, 
die, met den FRÖISSARD mede-
gerekeud, uit 47 deelen in 8. T 0 

bestaat, is met overhaasting in 
gereedheid gebragt en onnaauw-
keuriglijk gedrukt; desniette-
genstaande, voegt de heer B R U N E I 

er bij, » moet men het den uit-
gever dank weten dezelve onder-
nomen te hebben, en zieh door 
het moeijelijke van den arbeid 
niet te hebben doen afschrik-
ken. Zonder zijnen onafgebro-
ken ijver, en zijne onvermoeide 
werkzaamheid, is het zeer waar-
schijnlijk dat wij deze reeks van 
kronijken, de eené al belang-
rijker dan de andere, waarvan 
er vele nog niet gédrukt waren, 
en die alle eene plaals in de 
groóle bibliotheken verdienen, 
niet 'zouden bezitten." (Manuel 
du libraire I, 720). BUCHÓN 

bragt deze uitgebreide onder-
neming, in het tijdverloop van 
tien jaren ten einde; en zelf 
berigt hij ons dat zulks zonder 
de hulp van eenigen anderen 
medearbeider dan copiisten ge-
schiedde. Hij onlving van den 
minister in 1828 met den titel 
van inspecteur der handvesten, 
de belangrijke zending, om den 
staat der openbare bibliothe
ken in de departementen te 
onderzbeken, en om tevens den 
beknopten catalogus te vervaar-
digen der handschriften, welke 
hij in die betrekking zou aan-
treffen, ten einde er de kennis 
aan de geleerden, die het nteu-
were stelsel van centralisatie, 
zelfs op het verstand toègepast, 
te Parijs jais opeenhoopt, ge-
makkelijk van te maken. Met 
zijne gewone wakkerheid was 
BUCHON dezen nieuwen arbeid 
reeds begonnen, waarbij hij de 
Bibliotheca manuscriptorum van 
M O N T F A U C O N (zie dat Art. -Wbk!-) 
tot voorbeeld had gesteld; maar 
terwijl de veranderiug van mi-
nisterie hem van de hem te dien 
einde noodige bescherming be-
roofde, zag hij zieh verpligt 
denzelven te staken, en nieuwe 
werkzaamheden, die ongetwijfeld 
meer uitlokkends voor hem had-
den, beletteden hem denzelven 
later weder optevatten. Een der 
uitgevers van het Pantheon Ut-
iéraire, die meest colossale on-
derneming, welke ooit in het 
vak van boekhandel is beproefd, 
hield hem niet terug van zijne 
andere werkzaamheden, of deed 
hem ten minste dezelve niet uit 
het oog verliezen, ofschoon hij 
zijne bijdrage, in voorreden, aan-
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teekeningen eö vertalingen ruim-
schoots betaalde. Hij droomde 
in de verte van , en verzamelde 
bouwsloffen voor eene uitgave, 
waarvan het denkbeeld hem was 
ingegeven door eene diepe Studie 
der oude Fransche kronijken. 
Het was om niets minder te 
doen, .dan om de zamenstelling 
der geschiedenis van de zoo 
weinig bekende koningrijken, 
door de Fransche vrijheeren, 
in de middel - eeuwen in het 
Ooslen gesticht. Hij had de 
eerste grondslagen daartoe aan-
getroffen in de handschriften 
van de bibliotheek des konings; 
maar hoe uitgebreid dezelve ook 
wezen möge, bezit deze verza-
meling niet alle geschiedkuhdige 
rijkdommen; en het was om 
zijn groot werk zoo vol ledig 
mogelijk te maken, dat BUCHON , 
met behulp van den heer D E 
S A L V A N D T J aan wien hij er zijne 
erkentenis voor betuigd heeft, 
ondernam om de archieven van 
Spanje, Italie, Sicilie ,• Malta 
en Coffu te bezöeken. Het 
resulaat dezer werkelijk weten-
schappelijke onderneming, was 
de uitgave der drie volgende 
werken: l.o Chroniques etc. 
(Vreemde Kronijken betrekkelijk 
de Fransche togten gedurende 
de IS." eeüw), Parijs, 1840, 
gr. in 8.vö • _ 2.o Reckerehes 
etc. (NaipoHngen enbouwstoffen 
om te dienen tot eene geschieh 
denis der Fransche heerschappij, 
in de 13.«, 14.e en15.<s eeuwen, 
«n de van het Grieksche rijk 
afgescheurde gewesten, ten ge-
volge van den ^kruistogt), 
ib. 1840--43, 2 dl* gr. in 
8.™; en eindelijk 3.o Recherches 

etc. (Geschiedkundige naspörin-
gen betrekkelijk de Fransche 
vorstendommcn van Morea enz.) 
ib. 1845, 2 dl.»; gr. in 8.™ 
In de voorrede van die laatste 
werk, gedagteekend 20 Novem
ber 1845, kondigde BOCHON de 
aanstaande uitgave aan vanffis-
toire etc. (Geschiedenis der ver-
overingen en der vestiging der 
Franschen in de Siaten van het 
oude Griekenland, enz.); maar 
hij spreekt te gelijkertijd over 
zijne ondermijnde gezondheid, 
welke hem noodzaakt eenige 
rust te nemen. Dezelve .her-
stelde niet, en uitgeput van 
vermoeijenissen overleed hij te 
Parijs, den 30 April 1846. 

B O C Q Ü O I . - — Zie BOQUOI. -Wbk.-

• B U G A T I (dorn G A E T A N O ) , een 
geleerde. geestelijke, te Milane 
in 1745 geboren, werd in 1773 
als lid van het Ambrosiäansch 
collegie aangenomen , en gaf in 
het licht Geschiedkundige en 
critische verhandelingen over de 
reliktvien en de godsdienstige 
vereering van den H. C E L S U S . 
Ook heeft men van hem eene 
Latijnsche vertaling van een oud 
Syrisch handschrift des bijbels, 
waarvan het eerste deel, bevat* 
tende de Profetien van D A N I C L , 
zoo wel als de vertaling der 
Psalmen, met zeer belangrijke 
aanteekeningen, een gunstig ont-
haal genoot, BÜGATI was in de 
wiskünde zeer ervaren, en stond 
met een aantal geleerden in 
briefwisseling. De keizer van 
Oostenrijk had hem juist tot 
boekenkeurder benoemd, toen 
hij den 20 April 1817 overleed. 
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BUGEAUD (THOMAS ROBERT), 
maarschalk van Frankrijk, her-
tog van My, den 15 October 
1784, te Limoges geboren, was 
de zoon van JOANNES BAPTISTA AMBROSIUS BUGEAÜD , ridder en 
heer van Piconnerie, en van FRANCOISE DE SUTTON DE CLO-NARD , uit eene beroemde Iersche 
familie. Uit hoofde van zijne 
jeugdige jaren, gelukte het hem 
aan de vervolgingen van het 
schrikbewind te ontsnappen, 
zonder zijne beide oudere broe-
ders in de ballingschap te volgen, 
maar zijne eerste Studien Die
ven onvolledig. Reeds in de 
eerste dagen van het keizerlijk 
bewind, trad hij de loopbaan 
der wapens in. In 1804 , als 
vrijwilliger onder de keizerlijke 
garde opgenomen, werd hij in het 
volgende jaar bij het groote leger 
ingelijfd, WOD te Austerlits zijne 

) korporaals-strepen, en een.jaar 
later, de luitenants-epauletten 
bij het 64.E linie-reg.4 Na de 
veldtogten van Pruissen en Polen 
te hebben medegemaakt, en te 
Pultusk eene ernstige verwon-. 
ding te hebben bekomen , ver-
trok hij naar Spanje, alwaar 
by tot in 1814 diende, eerst 
als luitenant-adjudant-majoor, 
daarna als kapitein. Hij onder-
scheidde zieh vooral te Lerida, te 
Terragona en te Burgos, en ver
diende dik werf door zijnen moed . 
en zijn beleid op de dagorde 
des legers te worden geplaatst. 
De beoefening der krijgskunst 
nam al zijne vrije oogenblikken 
in. In den winter van 1813 
tot 1814, toen hij het bevel 
voerde over de voorposlen des 
legers aan de Lobregat, wist 

hij door eene strategische com-
binatie, waarvan de vindinghem 
geheel toebehoorde, zijne be-
dreigde positie te vefdedigen, 
verscheiden detachementen .te 
overrompelen, en met em hand-
vol manschappen den aanval des 
vijands afteweren. Deze schit-
terende heldendaad vefwierf hem 
den rang van kolonel- en het 
commandement over het 14.E 

linie-reg.t, aan het hoofd van 
hetwelke • hij zieh gedurende 
de gebeurtenissen van 1814 te 
Narbonne bevond. Bij zijne 
terugkomst van het eiland Elba,\ 
bood BONAPARTE hem den titel 
van brigade-generaal ,aan; maar BUGEAUD wees dien van de hand, 
onder voorwendsel dat hij den-
zejven nog niet verdiend had. 
Onder de bevelen van den rnaar
schalk SUCHET , die hem het 
bevel over de voorhoede opdroeg, 
naar het leger der Alpen gezon-
den, onderscheidde. hij zieh in 
het Isfoe - dep.* door schoone 
wapenfeiten legen de Piemon-
teesche en Oostenrijksche troe-
pen, toen hij het verlies van 
den slag van Waterloo en den 
aantogt des vijands vernam. Bij 
dit berigt deed hij zijnen Sol
daten den eed van getrouwheid 
afleggen, en ofschoon bij slechts 
over 1700 mankonbeschikken, 
leverde hij den Oostenrijkers, 
die ten gefalle van 10,000 waren, 
slag, en gaf hun de volle ne-
derlaag. Daar hij de restauratie 
niet' wilde dienen, begaf hij 
zieh naar Excideuil, in het 
Dordogne-depX Van 1815 tot 
1831, bebouwde hij de akkers, 

; leerde en onderwees den land-
1 bouw in den omtrek zijner do-
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meinen. Na de Julij-omwenteling 
werd hij tot den rang van 
veld-maarschalk verheven, en 
door het tweede arrondissement 
van Perigueux naar de kamer 
der afgevaardigden gezonden. 
Als ministerieel afgevaardigde, 
moest hij in alle discussien, 
waaraan hij deel nam, veel 
critiek ondervinden , doch men 

' kon zieh niet onthouden van 
te erkennen, dat zijrt woord, 
ofschoon dikwerf ruw en on-
haauwkeurig, vol gezond ver
stand , openhartigheid en onver-
schrokkenheid was. Na in de 
dagen van'Junij 1832 een com-
mandement te hebben bekomen, 
•verpletterde hij de opstandelin-

. gen in de straat Transnonain, 
en werd hoe langer zoo hate-
lijker bij de voorstanders der 
muiterij. Met meer grond moet 
men hem verwijten, toegestemd 
te .hebben tot het bewaken in 
de citadel van Plage, van de 
hertogin van BERRV , door het 
verraad van DEUTZ y aan Loois 
PHILIPPE verkocht. 'In 1836, 
in Afrika ontscheept, overwon 
hij verscheiden malen ABD-EL-
KADER en zijne Arabieren, aan 
de oevers der Tafna, längs den 
weg van Oran, in den omtrek 
van Tlemsan of Tremecen, en 
won door deze zegepralen den' 
rang van luitenant-generaal. De 
heer MOLE' zond hem in het 
volgende jaar andermaal naar 
Algerie,. om met ABD-EL-KADER 
het verdrag der Tafna te slui-

•' ten, dat in Frankrijk, vooral 
in de rangen der oppositie, 
zulke levOndige vertoogen uit-
lokte. In 1840 tot algemeen 
landvoogd der volkplanting be-

noemd, onderscheidde hij er zich 
door schitterende ondernemin-
gen, terwijl hij tevens met een 
voorbeeldeloos b'eleid de plaat-
selijke belangen van landbouw 
en nijverheid wist te behartigen. 
Na in 1843, tot de waardigheid • 
van maarschalk te zijn verheven, 
keerde hij naar Frankrijk terug, 
om zich op nieuw aan de stem 
zijner kiezers aantebieden, ver-
kreeg de voortzetting, van zijn 
mandaat, en vertrok weder naar 
Algerie, alwaar hij in 1845, 
op den keizer van Marocco, 
wiens troepen de zijne in gelal 
verre overlroffen , de beroemde 
overwinning van Isly behaalde. 
Ten gevolge van dit wapenfeit 
tot hertog verheven, stond hij 
het bevelhebberschap des lands 
aan den hertog van AUMALE af, 
en kwam voor de kamer der 
afgevaardigden den toestand der 
Fransche kolonie blootleggen. 
Zijne inzigten schehep zeer juist, 
en aan zijne woorden viel eene 
algemeerie goedkeuring ten deel. 
Toen de Februarij-omwenteling 
uitborst, werd hij voor eenen 
oogenblik aan het hoofd der 
troepen, en der nationale garde 
van Parijs geplaatst. Indien 
zijne raadgevingen de overhand 
hadden behouden, zou het Julij-
koningschap welligt gered zijn 
geweest; maar. Louis PHILIPPE , 
ontnam hem zijn commande-
ment, en het door hem tegen 
den opstand georganiseerde plan 
van aanval, werd niet in uit-
voering gebragt. Het provisio-
neel bestuur liet hem in de 
vergetelheid, en de kiezers van 
het Don%«e-dep.t zbnden hem 
niet naar de constituerende ver-
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•gadering. Door het dep.4 der 
Neder-Charente tot lid der wet-
gevende vergadering verkozen, 
werd hij door den president 
der republiek tot generaal-en-
chef van het Alpen-leger be-
poemd. Naauwelijks was hij 
op dien post aangekomen, of 
men onlbood hem tegen het 
einde van Mei 1849 naar Parijs, 
om zijn gevoelen te vernemen 
betrekkelijk den gang des be-
stunrs; hij begaf zieh derwaarts, 
werd door de cholera aangetast, 
overleed den 10 Junij 1849, 
en werd in de kerk der Invaliden 
begraven. Zijne bijzondere hoe-
danigheden slonden gelijk met 
zijnen moed, en zijn militaire 
genie. Zijn hart was even zoo 
regtschapen als zijn geest door-
dringend was, en zijn dood was 
die eens goeden Christens. Men 
heeft hem eenige stukjes te 
danken, onder welke melding 
verdienen : l .o Réflexions etc. 
(Overwegingen mer eenige fmda-
menteele pmten, betrekkelijk onze 
yestiging in Afrika); — 2.o 
Apercu etc. (Overzigt van eenige 
bijzonderheden des oorlggs, met 
verklärende platen), Parijs , 
1846, in 32.n>°;— 3 > 0 les Socia
listes etc. (De Soeialislen en het 
gemeenschappelijk werk) ; - r - 4.° 
Les soirées etc, (Dé dorps-avond-
stonden), die in den Univers 
geplaatst en door verscheiden 
dagbladen overgenotnen zijn. Hij 
heeft ook eenige artikels aan 
de Revue des deux mondes ge-
leverd. De stijl van den maar-
schalk BOGEAOB is duidelijk, 
eenvoudig en soms schilderach-
tig, Zijne geschriften zijn even 
als zijne redevoeringen belang-

rijk wegens het gezbnd verstand, 
dat er in doorslraalt, en den 
openhartigen en overtuigenden 
toon, die er in heerscht. 

B U O N A P A R T E . — Zie BONAPARTE. 

* BUONONCINI (GIOVANNI BAT
TISTA) , een beroemde vioolspeler 
en componist, in 1660 te Mo
dena geboren, kwam in 1720 
te London, alwaar hij tegelij-
kertijd met HäNDEL den bij-
val des publieks inöogs'tte. Hij 
componeerde alhier de opera's: 
Astardo en Griseldo, een gezang 
bij de begravenis des hertogs 
van M A R L B O R O U G H , 12 sonaten 
enz. In 1733 verliet hij En
geland mal eenen gewaanden 
goudmaker, verloor zijn ver
mögen, en legde zieh opnieuw, 
op zijn vioolspel toe. In 1748 
was bij te Weenen, werd daarop» 
ondanks zijne hooge jaren s te 
Venetie als componist der opera 
aangesleld, en overleed aldaarj 
het is echter onbekend in welk 
jaar. 

BOQUOJ. — Zie BUCQUOI rWbk-

* B U R B E T T (sir FRANCIS) , üd 
van het Engeische parlement, 
en een beroemde redenaar der 
oppositie, te Eeremark, in het 
graafschap Derby, in .1770, uit 
eene der oudsle adellijke ge-
slachf en van Engeland geboren, 
studeerde aan de school van 
Westminster en te Oxford, en 
bereisde gedurende de Fransche 
omwenteling het vaste land. 
Eene uitmuntende, vöorberei-
dende staatkundige school waren 
hem de vergaderingen der ua-
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tionale-conventie,. der politieke 
clubs, zoo wel als de omgang 
met de staatsmannen van dien 
tijd. Zijne reeds door WALTER SCOTT geschilderde eigenliefde 
en, jjdelheid, waaraan hij door 
zijn huwelijk met de dochter 
van den rijken bankier CODLTS, 
waardoor hij een onnoemelijk 
vermögen bekwam, naar wel-
gevallen voedsel kon geven, 
lieten hem geene rust, alvorens 
hij in 1802 voor het gewigtige 
graafschap Middlesex voor het 
lager-huis verkozeh werd. Deze 
verkiezing kostte hem /500,000. 
Maar daarmede nog niet te Vre
den, offerde hij andermaal eene 
dergelijkesom op, om in 1807, 
voor ,• Westminster verkozen te 
worden, welke gewiglige ' stad 
hij nu gedurende 30 jaren, ten 
laatste met den generaal EVANS, 
eenen ijverigen aanhanger van 
het liberalismus, in het lager-
huis verdedigde, en daardoor 
de geheele liefde des volks won. 
Een brief aan zijne kiezers, 
naar aanleiding der gevangenne-
ming van GALE JONES, die, even 
als BURDETT , op hervorming van 
het parlement aandrong, had 
een bevel van gevangenneming 
ook tegen hem ten gevolge, 
waartegen hij zieh echter, door 
eenen volksopstand ondersteund, 
gedurende drie dagen verzette. 
Na de terugkorast van NAPOLEON 
van Elba, drong BÜRDETT op 
den vrede met Frankrijh aan , 
werkte in 1818, met vernieuwde 
kracht aan eene radicale hervor
ming, sprak in 1819 legen de 
maatregelen van CASTLEREAGH , 
ter beperking der drukpers-vrij-
neid, en gaf over het bloedbad 

bij Manchester een geschrift in 
het licht, waardoor hij zieh eene 
gevarigenis van 3 maanden en 
eene boete van 2000" ponden 
sterling berokkende. Van nu af 
matigde BÜRDETT, met het toe-
nemen zijner jaren, al meer en 
meer zijne slaatkundige inzig-
ten, afschoon hij nog steeds 
voor de Whig's stemde. In 1829 
droeg hij nadrukkelijk bij lot de 
emancipatie der Calholijken, en 
in 1832, tot het doorzetten van 
den reform-bil van GREY , dien 
hij echter voor het einde aller her-
vormingen verklaarde, waarop 
persoonlijke afkeerigheid van O'CONNELL invloed kan hebben 
gehad. Door zijne kiezers naar 
zijne slaatkundige inzigten ge-
vraagd, verklaarde bij zieh open-

" lijk ypor de Tory's, en werd in 
1837 op nieuw verkozen. Toen 
er in hetzelfde jaar, ten gevolge 
der troonsbestijging van VICTO
RIA, nieuwe algemeene verkiezin-
gen plaats vonden, liet BÜRDETT 
zieh voor Devizes, in Noord-
Wiltshire verkiezen, sprak steeds 
met nadruk over dehandhaving 
der staatsregeling, en in woe-
denden ijver, tegen O'CONNELL, 
de Iersche prieslers en Whig's. 
Hij overleed in 1844. Velen 
•houden hem enkel voor eenen 
oppositie-man, die. er slechts be-, 
hagen in schepte om te oppo-
neren, het zij tegen goede of 
legen kwade zaken, en zij zeg-
gen van hem, dat God hem nu 
eens God, dan weder de duivel 
is geweest, juist naar dat het 
hem. in zijne kraam te pas kwam. 
Anderen prijzen zijn populair 
talent, zyne uitgebreide kun-
digheden, en zijne edele denk-
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•wijze. Zijne dochter ANGELA, is 
de rijkste erfgcname van En
geland. 

* BORGER (JOHANN) , een be-
roemde schrgver, in het vak 
der landhuishoudkunde, en de 
inet dezelve verwante vakken, 
werd in 1773 te Wolfsberg in 
Karnthen geboren, was reedsarts 
toen inj de landhuishoudkunde 
praktisch begon uitteoefenen en 
zieh door eene Verhandeling over 
het Turksche koren (mais) aan-
beval, Weenen, 1818; 2.«uitg. 
1821. Hij werd hierop hoog-
leeraar der landhuishoudkunde 
aan het lyceum te Klagenfurt. 
De oorlog vermelde hem huis 
eu hof; het gelukte hem echter 
om een klein landgoed, Har
bach genaamd, .in de nabijhejd 
van Klagenfurt aantekoopen, 
älwaar hij zieh theoretisch en 
praktisch met delandhuishoud-
en vee-artsenijkunde bezighield 
Hier schreef hij zijn gezocht 
werk.- Lehrbuch der Landwir
schaft, 2 dl.», Weenen; 1809; 
4.euitg. 1838. In 1820, werd hij 
door de Oostenrijkscheregering,. 
met den raug van guberniaal-
raad, naar Triest gezonden, 
om in de Oostenrijksche kust-
landen, de • grondschattingen', 
ten behöeve van het belastings-
kadasler te leiden. Eene der-
gelijke bestemming voerde hem 
in 1825 i naar 'Stiermark, in 
1828 naar Lombardije', en later 
naar Neder-Oostenrijk, alwaar 
hij den 24:Januarij 1842 over-
leed. Van '• zijne talrijke Schrif
ten verdienen vermeld te worden: 
3 ,o Reise durch Oberitalien, mit 
vorzüglicher Rücksicht auf den 

gegenwärtigen Zustand der Land
wirtschaft , Weenen, 1831, 2 
dl.«; 2.<= uitg. 1843; — 2.o 
Systematische Classification und 
Beschreibung der, in den Öster
reichisen Weingärten vorkom
menden , Traubenarten, Weenen, 
1837; en vroeger reeds: —3.° 
Heber die Theilung der Gemein-
deweiden, Pesth, 1816. 

B U R N E Y ( K A R E L ) , een loon-
kunstenaar, te Shrewsbury, in 
1726 geboren, was de kweeke-
ling van B A K E R , en werd in 
1744 organist der St. Dionysius-
kerk te Londen. Kort daarna 
begaf hij zieh haar Lyon, al
waar hij negen jaren verbleef. 
In Londen teruggekeerd > ver-
kreeg hij in 1769 den titelvan 
honorair leeraar in de toonkunst. 
In 1771 en 1772, bezocht hij j 
Frankriß, Dalie, Duilschland ! 
en Nederldnd. Men heeft van < 
hem verbalen dier reizen, waarin 
hij zieh vooral met de toonkunst 
bezig houdt. Zijne voornaamsle 
werken zijn: l.o Over den te-
genwoordigen 'toesland der toon
kunst in Frankrijk en inllalie, 
of Dagverhaal eener reis in die 
landen gedaan, 1771, in 8.w; 
— 2.o Over den tegenwoordige» 
Staat der toonkunst in de Ne-
derlanden, in Duitschland en 
in de Vereenigde Slaten; — 3-° 
Algemeene geschiedenis der toon
kunst sedert de eerste eeutuen 
tot op onze dagen, 1776—-1789, 
4 dl.«, in 4. t 0; —4.0 Verhan
delingen over het leven en de .. 
geschriften van M E T A S T A S E S , p 
dl.«, in 8.vo ; _ 5.o Geschiedems 
van den jongen C R O T C H , een 
muzißaal kind. BURNEY over-' 
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leed in Mei 1814. •— Zijnzoön 
J A C O B U S , als admiraal in 1821 
overleden* volgde den kapitein 
COOK op zijne beide laatste rei
zen,, en heeJft verscheiden ge-
schriften, waartoe hem die reizen 
aanleiding gaven, in het licht 
gegeven.-

BURR (AARON) , in 1755 ge

boren, bekleedt eene groote 
plaats in de' staat- en krijgs-
kundige geschiedenis der Ver-
eenigde Slaten. In het begin 
van 1775 in het revolutie-leger 
getreden,. volgdè hij eene dier 
beroemde benden, welke het 
eerst aan Engeland het hoofd 
durfden bieden •, sedert dat tijd-
stip hield hij niet op een werk-
dadig deel aan de krijgsverrig-
tingen te riemen. Op het einde 
van 1779, verliet hij, wegens 
den siechten staat zijner ge-
zondheid , het leger, begon de 
beoefening der wetten in New-
Jersey , onder den regter P A T 

TERSON, en vestigde zieh eindelijk 
te New-Yorek In 1790vwerd 
hij benoemd tot algemeen at
torney (procureur) van den staat, 
en in 1792 tot senator bij het 
congres der Vereenigde Slaten 
verkozen. De koloneï BORR was 
dikwerf lid van het wetgevende 
ligchaam, in 1801 werd hij tot' 
president der conventie benoemd, 
welke met de herziening der 
constilutie belast was, en in 
het volgende jäar tot vice-pre
sident der Vereenigde Staten. 
Hij overleed te Richmondhouse, 
den 13 December 1836. 

BOSJRI(FRANCISCÜS), een Vroeg-
I. D E E L . 

rijp verstand, in 1817 tejRome 
geboren, had naauwelijks, zijne 
Studien ten einde gebragt, of 
hij werd benoemd tot de <lub-
bele betrekking van kanonik-
lector van St. Jan van Lateranen 
en van bibliothekaris der hoofd-
kerk. Met een verbazend ge-
heugen begaafd, had hij slechts 
weinige maanden poodig, pm 
de boeken der bibliotheek te 
kennen, waarvan het .opzigt 
hern was opgedragen, en hem 
in'staat te stellen, om aan de 
geleerden, die dezelve bezoch-
ten, al die inlichtingen tegeven, 
welke zij verlangden. Tegelijker-
tijd werkte hij mede aan de uit-
gave van het'.Thesaurushistoriai 
ecclesiasticm, • een belangrijk 
werk, waardoor hij verdiende, om 
als plaatsvervangend hoogleeraar 
bij de Romeinsche universiteit 
benoemd te worden. Eenige 
losse stukjes, niet minder belang
rijk wegens den inhoud, als 
wegens de sierlijkheid des.stijls, 
beloofden der Kerk eenen grooten 
schrijver, toen hij den 7 Jan-
parij 1841 , in den ouderdom 
van naauwelijks 24 jaren, plot-
seling door den dood werd. weg-
gerukt. 

BussiEüs (ANDREAS), een Deen-
sche oudheid- en letterkundige 
en , geschiedschrijver, in 1679 
geboren, werd burgemeester van 
Elseneur, en overleed in 1755. 
Buss^us is bekend vooral als 
uitgever van tw'ee voordeScan-
dinavische letterkunde hoogst-
gewigtige werken: l.o knncog-
nonime FRODA , polyhistoris et 
primi in septentrione historici 
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svkedcs, seu libellus de Islandiä, 
e velcri islandkä vel danicä 
antiqua lingua, in latinum ver
sus, Hauniw, 1733, in 4.t° 
AMA FRODA leefde in de 12. e 

eeuw, in Usland, alwaar hij 
priester was. Zijn werk was in, 
1688 in het IJslandsch reeds 
in het licht versehenen- Bus-
sms liet het herdruklcen rnet 
de vertaling legen over den lekst 
en voegde er bij : — 2.« JONJE 
GAM Schediasma de ratione anni 
solaris, secundum rudern ob-

' servationem vetemm paganorum 
in Islandiä, et periplus.Omnmi 
et WALFSTAM , ab ALFREDO rege 
Anglice descriptus. Dit laatste 
werk afzonderlrjk, in 1744, in 
8.T« herdrukt, is het verhaal 
eener , op last van koning ALFRED , in de lO.o eeuw, in de 
noordelijke zeeen gedane reis. 

BUTLER (KAREL), te Lenden, 
den 14 Aug. 1750 geboren, 
had eene Fransche moeder, en 
was de neef van den beroemden 
levensbeschrijver der heiligen ALDAHUS BUTLER (zie dat Art. 
•Wbh.-)j hij ontving zijne eerste 
opvoeding in eene Catholijke 
school le Hammersmith bij Lon-
den, en bragt zijne school-stu-
dien ten einde te Donai. In 
1766 inEngeland teruggekeerd, 
legde hij zieh, onder eenige 
Catholijke regtsgeleerden, op de 
beoefening der regten loe. In 
1775, begon hij voor zieh zel-
ven te werken en kwam in Lin
colns'-inn; maar eerst in 1791, 
werd de pleitzaal voor de Ca-
Iholijken geopend. In 1787, 
vormde men eenecommisgie, 
om de algemeene belangen der 

Catholijken te verdedigen, en 
om te trachten de tegen hen 
uitgevaardigde weiten te doen 
intrekken. BUTLER werd tot 
secretaris derzelve benoemd, 
en verkreeg er eenen grooten 
invloed; werkzaam, woelig,ge-
leerd, deed hij verscheiden stap-
pen bij de ministers en het 
parlement. Ongelukkiglijk han-
delde deze commissie alsóf zij 
onafhankelijk van de Catholijke 
bisschoppen ware geweest, welke 
zij in de eerste plaats had be-
hooren te raadplegen, vandaar die 
noodlottige verdeeldheid, welke 
men in verschillende geschriften 
verhaaldvindt, BUTLER zelfheeft 
over deze geschillen geSproken 
in zijne Gedenkschriflen der En-
gelsche Catholijken, waarin hij 
echter zijn ongelijk eenigzins 
bemanteld, terwijl anderen het-
zelve met al te veel liefdeloos-
heid voorstelden. BOILER werd 
niettemin benoemd tot een der 
ledén van het nieuwe Catholijke 
bureau, in 1803 gevormd, en 
in 1813 en 1817, deed hij adres-
sen aan de Engeische protestan-
ten in het licht verschijnen, ten 
einde hunne vooriugenomenhe-
den te doen ophouden. Toen in 
1825 zijn gezigt zeer verzwakte, 
hield hij zieh niet meer met 
pleitgédingen bezig, en overleed 
den 2Junijl832. Zijne werken 
zijn talrijk en verscheiden; men 
beschouwt als de belangrijkste: 
l.o Horn Ublicas of Letterkun
dige nasporingen over den bijbel, 
Oxford, 1799 j dit verscheiden 
malen herdrukt Werk, is in het 
Fransch vertaald door BOULARD , 
1810, in 8.У0; — 2.0 Horf 
jmticat subeesivm, in 8.™; dit 
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zijn bewijsstukken betrekkelijk 
de voornaamste welboeken en 
de verzamelingen van wetten; 
— 3.° Beknopt overzigt der om-
wentelingen van het Duitsehe 
Keizerrißk; — 4.° Beknopte le-
vensbeschrißvingen van BOSSÜET, 
FENELON , den H . YINCENTIUS VAN 
PÄDIA , van THOMAS ä KEMPIS , 
BANCE , BODDON , den hanselier 
L'HÖPITAL, van AGÜESSEAÜ, ERAS
MUS , GROTIUS , enz,; — 5.° Ge-
schiedenis der formulieren en 
geloofsbelydenissen, 1816, in 
8,YO ; — 6.° Geschiedkundige 
gedenkschriften der' kerk van 
Frankrijk, 1817,- in 8 . ™ ; -— 7.° 
Geschiedkundige gedenkschriften 
der Engeische Catholißken, 1819, 
2"dl. in 8 .v° ; —, 8,° Vervolg 
van de levens der heiligen äoor 
ALBANÜS BUTLER, 1823, in 8 . ™ ; 
-r- 9.° Verdediging der Boom-
sehe Kerk, tegen sir ROBERT 
SOÜTHEY , Parijs, 1825, in 8. T 0 ; 

10.° Anlwoord op de ber 
denkingen tegen de koninklijke 
bekrachtiging der hüls, ten 
gunste der Catholißken;—11.° 
Proevestrekkende ten beWißze van 
de ondenverping en getrouwheid 
der Catholißken aan den Saat, 
niettegenstaande hunne ver-
kleefdheid aan het gezag des 
Pauses, enz. 

' * BUXBAUM (JOHANN CHRIS
TIAN), in 1694, te Merseburg, 
geboren, begaf zieh, in 1711, 
naar- Naumburg en vervolgens 
naar Leipzig en Wittenberg, om 
er de geneeskunde te beoefenen, 
en legde zieh voornamelijk op 
de kruidkunde loe. In 1717 
z'ond zijn vader hem naar Leg- • 

den, om zieh tot Med. Doctor 
te laten bevorderen; wijl hem 
echter aan dezen titel niets ge
legen Was, woonde hij slechts 
de collégien over de kruidkunde 
van den beroemderi B O E R H A V E 

bij, promoveer'de niet, en be-
steedde' het daarvoor bestemde 
geld, om des te langer zijne 
lessen in deze wetenschap te 
kunnen bijwonen. Hij begaf 
zieh daarop naar Halle, van 
waar hij zieh met eene aanbe-
veling van den geneesheer H O F 

MANN naar Petersburg begaf, 
waâr czaar P E T E R I , hem met 
de taak belastte, om de gewas-
sen in den omtrek van Peters
burg te onderzoeken, en eènen 
kruidtuin aanteleggen; van wel
ken last hij zieh met ijver kweet. 
Hieröp deed hij eene botanische 
reis aoor het Russische rijk, 
bezocht Sibérie, Astrachan en 
Perzië. Na zijne terugkomst, 
werd hij in 1724, lid van de 
nieuw opgerigte keizerlijke maat-
schappij vap wetenschappen te 
Petersburg, en hoogleeraär der 
kruidkunde aan de hoogeschool 
aldaar. In 1726 werd hij naar 
Konstantinopel gezonden, omde 
planten en gewassen in Turhiße 
te onderzoeken, waarmede hij 
16 maanden doorbragt, en ge-
durende dien tijd meermalen bij 
den sultan en den groot-vizier 
gehoorhad. Na zijne terugkomst 
te Petersburg werd hij ziekelijk, 
en keerde daarom in 1729, 
naar zijnen in Duitschland nog 
levendett vader terug, alwaar 
hij den 7 July 1730 aan de 
tering overleed. .' Aan dezen 
ijverigen jeugdigen kruidkundige 
2 
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heeft men tie eerste kennis te 
danken der planten van Siberia 
en TurkijS; Onder meer anderen 
is zijn beste werk': Centurice 
V, Plantarum minus cognilarum 
circa Byzantium et in Oriente 
observatorüm, in 1728 le Pe
tersburg gedrukt. 

* BUXTON (THOMAS P O W E L L ) , 
den 1 April 1786 in het graaf-, 
schap Essex geboren, ontving 
zijne ontwikkeling in de Drie-
vuldigheids-hoogeschool te Bu-
Min. Toen hij dezelve verlief, 
spoorde men hem, den 21 jari-
gen jongeling, aan, om naar 
de Vertegenwoordiging der hooge-
school bij het parlement le din-
gen J hij koos echter toenmaals 
de staatkundige loopbaan nog • 
niot, maar trad als deelhebber 
in een grbot handelhuis van 
Louden, waaraan hij verscheiden 
jaren" gelrouw bleef. Zijn hü-
welijk met eene • kwäkersche 
vrouw, HANNAH G D R N E Y , eene 
zuster der beroemde mistress 
Fnv., deed hem zijne aandacht 
op het lot der armen en lijderiden 
vesligen. De eerste armen , 
aan welke hij ondersteuning 
bragt, waren de zijden-wevers 
van Spitalfields, voor welke 
hij eene uitmuntend geordende 
hulpvereeniging tot stand bragt. 
Te gelijkertijd hield hij zieh 
met zijne schoonzuster F H Y be-
zig : met het onderzoek naar den 
toestand dergevangenissen.i Zijn 
eerste geschrift: Worden ar-
moede en misdaden door het 
tegenwoot'dige stehet van gevan-
genschap voorgehmen ofgeteeld? 
had. hef,: ontstaan der Maat-
schappij kr verbetering der ge-\\ 

vangenschap ten gevolge ,< en 
moet als de eerste schok tot 
de groote hervormingen in den 
slaat dergevangenissen worden 
beschouwd, die tegenwoordig 
in alle landen van Europa deels 
bewerkstelligd, deels voorbereid 
worden. De roerh, dien BOXTON 
met dit geschrift inoogstte, 
verschafte hem de vertegenwöor
diging in het parlement, voor 
het kiesvlek Weymoulh, In zijne 
nieuwe betrekking, kon hij aan 
de verwijdering van eenen met 
de gevangenis-verbeteringen in 
wezenlijke betrekking staan-
den hinderpaal werken: aan de 
verbeteriug namelijk van het 

• Engeische welboek van straf regt, 
dat op 223, dikwerf zeer on-
beduidehde, misdaden de döod-
straf S t e i d e . Zijne rede van den 
23 Mei 1821., ging voor de 
beste door, welke toenmaals 
werden uitgesproken, en droeg 
niet weinig bij tot de zegepraal 
der zachtmoedigheid. Tweejaren 
later ontving hij uit de afgeraatte 
händ van W I L B E R F O R C E de lei* 
ding der werkzaamheden voor 
de vrijverklaring der negers. 
Sedert dat W I L B E R F O R C E , m 
178.5, het eerst voor de negers, 
had begonnen te werken, was 
het in het geheel bij de wet 
van 1807 gebleven, dat den 
negerhandel afschafte, doch de 
slavernij der negers liet bestaap. 
Wat üog gschiedde bestond » 
maatregelen tegen den smok-
kelhandel met menschenvleesch, 
die zoo als men kan begrijpo'1 

niet zeer werkzaam waren, ver-
mits noch de West-küsten van 
Afrika, noch de West-indiscne 
wateren, een doortastend opzigt 
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gedoogen.. , BÜXTON deed den 
eersten stap verder, en beWerkle. 
in 1823 , het besluit s dat de. 
slavernij ji,' als in strijd met de 
christelijke godsdienst ; en met 
de Britsche staatsregeling, zou 
worden afgeschaft, zoodra zulks 
eenigermate., met de veiligheid 
(en met het belang,• laste CAN-
NIÑO er, in) aller daarbij belange 
hebbenden zou kunhôn Worden 
ov.ereengebragt. Verder dan dit 
besluit kon men het in het be
gin niet brengen, welke pogingen 
BÜXTON, WILBERFORCE, WILLIAM 
SMITH, MACAÜLAY, ALLEN, LÜS-
HiNGTON 'en- andere negervrien-
den ook in het werk steldem 
Jaar op jaar vernieuwden zij 
•hunne voordragten ; maar het 
parlement iuisterde er naauwe-
üjks naar, en het land bleef 
zonder de minste deelneming. 
Ferst de geestdrift voor de vrij-
heid, die in 1830 het geheele 
denkende gedeelte der bevolking 
beving, verschalte aan de goede 
zaak de zegepraal. In 1831, 
verklaarde zieh het huis, op voorr 
dragt vap BOXTON, voor de Neger-
emaneipatie; in 1833 droeglord 
ALTHORP zijnen bill voor. De 
langzame bevrijding, door raid-
del van eenen veeljarigen proef-
t'rjd, werd dan ook nog in eene 
definitive veranderd. Daarmede 
sloot BUXTON zijne parlementaire 
loopbaan. Der zaak der negers 
bleef hij getrouw. In 1839 ver-
scheen zijn'werk: De Âfrïkaan-
sehe slavenhandel en deszelfs 
geneesmiddel. Zijn plan v om 
met de Weger-staten, verdragen 
te sluiíen, en längs dien weg 
voor den handel datgene te ver-

Y 

goeden, wat Mj welligt, aan; de 
afschaffing van den slavenhandel 
mögt hebben. verloren, en dat; 
hij in zijn üjdschrift the Afri-, 
can Coloniser ontwikkelde, mis-
lukte echter geheel en al, en 
het verdriet daarover werd de 
Idem, van den doöd van B O X T O N , 

die den 19 Febr. 1845, le 
Nörthrepps,ia het graafschap 
Norfolk, volgde. •;• ,i 

, BYZANCE (LÖDEWIJK DJÜ) , pries -. 
ter van het Oratorium, te Kon-
stantinopel in 1647 geboren, 
was de zoon van eenen joodschen 
goudsmid, en heette RAPHAEL 
LEVI. Hij begaf zieh naar Fränk-
riß, alwaar hij zieh in de 
Christelijke godsdienst liet on-
derwijzen, en, in 1674, te St. 
Germain-en-Laye, alwaar hij den 
koning en de koningin, door den 
kardinaal MAZAEIN en mevr. DE 
COLBERT vertegenwoordigd, tot 
peter en meter had, gedoopt 
werd. ' Hij nam alstoen, naar 
zijne geboorleplaats (Byzantium), 
den naam aan van LÖDEWIJK DE 
BYZANCE, en begaf zieh in de 
congregatie van het Oratorium, 
waarin men hem tot het pries-
terschap verhief. Naardien hij 
behalve de oude en nieuwere 
talen, eene uitgebreide theolo
gische kennis bezat, zoo hield 
hij in zijne congregatie, met vele 
bekwaamheid geestelijke confe-
rentien. Pater BYZANCE hield zieh 
vooral bezig met de bekeering 
van diegene zijner landgenooten, 
die wegens hunne zaken naar 
Farijs kwamen. .In eene dier 
conferenlien bragt hij eenen 
dweepzuchtigen muzelman tot 

3 . . 
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zwijgen, die echter laterheime-
lijk in zijne kamer drong met 
oogmerk om hem te vermoor-
den : dit tooneel maakte op hem 
zulk eenen Sterken indruk, dat 
hij er krankzinnig van werd. 
Hij overleed in 1722 te Charen-
ton, alwaar zijne ziekte gedu-
rende twintig jaren aah alle 
geneesmiddelen had tegenstand 
geboden. Men heeft van hem: 
l.o La goutte etc. (De jicht ge-
neesbaar door het Turksche mid-
del), Partys, 1703, in 12.°*; 

— 2.o eenige geschritten over 
de Wiskunde, benevens 3.o eene 
Fransche vertaling van het ge
schiedkundige gedeelte des Ko
rans, in handschrift gebleven, 
en in de koninklijke bibliotheek 
berustende. Pater BSZANCE was 
de vriend der paters MALEBRAN-
C H E , R A Y N A U D , L E L O N G , en stond 
in betrekking met verscheiden 
beroemde geleerden, onder an
deren met L E I B N I T Z , denmarkies 
D E L'HoMTAt enz. 
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c. 

0-/ABAELER0 (D* B E R N A R D F R A N 

C E S ) , een Spaansche prelaat, 
den 14 October 1774, le Ma
drid .geboren, openbaarde reeds 
in zijne kindschheid, eene be 
paalde roeping voor den gees-
telijken staat, en ontving in 
den ouderdom van 10 jaren 
de kruinschering (tonsuur), ter-
wijl hy welgemoed van do aan-
zienlijke fortuin afzag, welke 
hij van zijne bloedverwanten, 
waarvan hij de eenige erfgenaarn 
was, kon verwachten. Beeds 
ervaren in denude talen, en 
met het Fransch wel bekend, 
volgde hij de leergangen der 
wijsbegeerte en godgeleerdheid, 
onder de leiding der paters 
dominikanen van St. Thomas, 
en ontving zijne akademische 
graden aan deuniversiteit van 
Almagro. Hij was nog slechts 
diaken, toen Inj zieh door zijne 
begaafdheid voor den kansel 
onderscheiddej en weldra werd 
hij onder de beroemdste rede-
naars van Madrid gerangschikt. 
In 1817 tot het bisdom van 
Vrgel behoemd, waren deeerste 
jaren van zijn episkopaat.zeer 
werkzaam j hij bezocht al de pa-
rochien van zijn diocees, en 
waakte. op eene bijzondere wijze 
over zijn seminarie. Terwijl 
hij zieh aan da pligten zijner 
bediening toewijdde, verspreidde 
zieh de omwenteling uit Anda-
Imie, alwaar zij haar' oorsprong 

7 

had genomen, in de bergen 
van Katabnië. Hij beslreed als-
toen in vermenigvuldigde leer-
reden en onderrigtingen, de 
ondeugden en ongeregeldheden,-
welker vorderingen hij met smart 
aanschouwde. In dit rampzalige 
tijdvak bewees hjj uitstekonde 
diensten aan de inwoners van 
Urgel, en dikwerf belette zijne 
voorzigtigheid het bloedvergie-
ten. In de maand November 
1822, verpligt om zijn diocees 
le verla ten, kwam hij eene 
schuilplaats zoeken in Frank-
rijk, in de stad Ax (Arriège). 
Tôen . koning L O D E W U K XVIII 
zijnen neef den hertog van An-
gbulcme, aan het hoofd van 
een leger zond, om den vrede 
in het schiereiland te herstellen, 
keerde de deugdzame prelaat 
naar zijn diocees terug, en in 
1824, werd hij verplaatst op 
den aarlsbisschoppèlijken stoel 
van Saragossa. Na den dood 
van FERDINAND ¥11 werden de 
aanzienlijkste posten toever-
trouwd aan mannen, die, wel 
verre van zieh tegen de révolu
tionnaire denkbeeiden, te ver-
zetten, de bedienaars der Kerk 
aan de verguizing van het ge-
peupel, en de heilige zakep 
aan de bespotting der godde-
loozen blootgesleld lieten. In 
de maand Augustus 1835 kwam 
deze waardige aartsbisschop, 
andermaal genoodzaakt Spanj'a 
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te verlalen, Bordeaux bewonen, 
alwaar hij het stichtelijkste leven 
leidde, en den 13 Deceraber 
1843 overleed. Deze prelaat 
heeft Onderrigtingen, Brieven, 
Mandementen nagelaten, die in 
4.T 0 gedrukt zijn. 

CABARRUS. —' Zie CHIMAY. • 
CABOTO, — Zie CABOT -Wbk.-

CACCIANINO (ANTONIUS) , een 
wiskunstenaar, te Milane in 
1769 geboren, en in 1838 over-
leden, was officier der genie, 
toen NAPOLEON over den St. Ber
nardsberg te Marengo kwam. 
Tot een' der chefs van het cis-
alpijnsch genie-corps benoemd, 
werd hij later directeur der 
polytechnieke school van Mo
dem , en vervolgens lid van 
het Kaliaansche instituut. Men 
heeft van hem: i.o Verklarung 
van een meetkundig beginsel, 
betrekkelijk de differentiaal re-
kening, Milane, 1835, in 8."">; 

' —* 2,o'Overwegingen over de 
differentiaal rekening, 1833, 
in 8.Y 0 Hij heeft verscheiden 
werken in handschrift nagela
ten, onder welke men noemt: 
Over de onmogelijkheid van dé 
oplossing de equatien boven den 
Vierden graad. : • 

CACHIN (JOZEP MARIA FRAN
CISCO, baron), algemeen in
specteur der bruggen en wegen 
in Frankrijk, ridder der St. Mi-
chielsorde; officier van het le-
gioen van eer, den 2 October 
1757, te Castres in Languedoc 
geboren , kwam vroegtijdig in 
de koninklyke militaire school 

van Sorèze, volgde daarop in 
de school der schoone kunslen 
te Toulouse de leergangen der 
bouwkunde, terwijl hij tevens 
de wiskunde beoefende. In 1776, 
Werd hij toegelaten in de ko-
ninklijke school der bruggen 
en wegen, die toenmaals onder 
de directie stond van PÉRONNET, 

eersten ingénieur des" konirigs, 
en deed daarop eene reis door 
Engeland, met het doel .om 
zijne kennissen uittebreiden. Bij 
zijne terugkomst vertrouwde 
men hem de uitvoering der 
werkzaamheden toe, die terver-
betering der haven van Honfleur 
waren vastgesteld. CACHIN hield 
zieh be'zig met het onlwefp van 
een zijdelingsch kanaal aan de 
Seine, om de koopvaardijsche-
pen, aan de gevaren te ont-
trekken, welke het bevaren 
dier rivier tusschen hare uit-
watering en QuïllebœufanobMt,. 
Dit ontwerp had, bij gebrek 
aan de noodige fondsen, geen 
gevolg. Maar de ontwerper 
werd, in 1792, beroepen tot 
lid eener door den koning be-
noemde commissie, orri devoor-
deelen te onderzoekén, der 
vroeger te Cherbourg uitgevoerde 
werkzaamheden, en de nieuwe 
bouwingen voortestellen, welke 
nultig zouden geoordeeld wor
den, ter. voltooijing van een 
uitgebreid marine-gesticht. De 
révolutionnaire crisis, verijdelde 
ook weder dit werk. Tot hoofd-
ingenieur van Calvados be
noemd, hield CACHIN zieh bezig 
met het weder bevaarbaar maken. 
van de rivier .de Orne tusschen 
Caen 6n de zee. Bij dezen ar-
beid, had hij het ontwerp go-
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voegd, van eeh gesticht voor 
de militaire-zeemagt in de diepte 
van Coleville, waar het uitwa-
teringskanaal der Orne in uit-
liep, en bij deze gelegenheid 
gaf hij zijne uitrauntende Mé
moire etc. (Verhandeling . over 
de scheepvaart der Neder-Orné), 
Parys, jaar VII, in 4.T 0 in het 
licht. Toen de kalmte in Frank-
rtyk terugkeerde, haaslte zieh 
CACHIN, pm de aandacht der 
administratie weder op de ont-
werpen van Cherbourg te ves-
tigen, en schreef een verslag 
dat men kan vinden in den 
Moniteur van 25 en 20 Julij 
1801, Hij werd belast met de 
voltooijing der haven en des 
dijks van. Cherbourg, waaraan' 
hij 20 jaren gewerkt heeft. Men 
weet dat deze haven den 27 
Augustus 1813, voor den Oce-
aan geopend is, CACHIN is in 
Febr, 1825 overleden, .en heeft, 
bebalve het reeds genoënade, 
nagelaten : Mémoire etc. (Verhan
deling over den dtyk van Cher
bourg, vergelekenmet het Break-
Water , of den havendam van 
Plymouth), Partys, 1820 , in 
4. T 0 , met 5 pltn. waarin hij 
de schrijvers der Britsche En
cyclopédie wederlegt, die den 
dijk van Plymouth, ten koste 
van dien van Cherbourg gepre-
zen hadden. . . 

* CADAVAL (NUNO CAETANO 
ALVAREZ PEREIRA BE MELLO, 
bertog VAN), onder JOANNES VI, 
staatsraad in Portugal, .was in 
1826 regentschapsraad, pre
sident van de kamer der pairs, 
en èerste minister van don Mi-

• V 

GUELj hij werd in 1799 uit 
een zeer aanzienlijk adellijk 
geslacht geboren ; ofschoon in 
1826, onder den eed pp. de 
C h a r t e , door de regentes', voor 
zijn leven tot staatsraad be-
rioemd, sloot hij zieh echter, 
in de daaropvolgende worstelin-
gen, langzamerhand bij de ab
solute parlij aan, werd in 1828 
eerste minister van MIGUEL , en 
werkte alsnu, in vereeniging 
met PEDRO MACEDO , de ebnsti-
tutie tegen, zoodat de cortes 
ontbonden, en MIGUEL tot ko-
ning van Portugal uitgeroepen 
werd. Dubbelzinnige geschriften 
maakten hem echter bij laatst-
genoemde verdacht; en hij nam 
in 1830 zijn ontslag. In 1833 
begaf hij zieh naar Partys, en 
overleed aldaar in 1837. 

CADORE. — Zie CHAMPAGNY. 

CADODDAL. •— Zie GEORGE 
CADOUDAL -Wbk.-

CAFFARELLI (MARIA FRANCISCUS 
AUGUSTUS) , in 1766 , te Falga-
Villefranche (Fr. Opper-Garonne 
dep.t) geboren, diende eerst on
der de Sardinische troepen, en 
verliet dezelve tijdens de Fran-
sqhe omwenteling, om als een-
voudig dragonder bij het 15.° 
reg.* van dat wapen dienst te 
nemen. Hij won achtereenvol; 
gend al zijne rangen op het slag-
veld , en na zieh aan de fortuin 
van den !.<» consul verbonden 
te hebben, werd hij in 1800 
chef van den staf zijner lijfwacht, 
en in 1802 brigade-generaal. Na 
belast te z p geweest, om aan 
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Clementijnsch collegio te Rome 
gevormd, Cn voltooide zijne Stu
dien , door eene ijverige beoefe-
ning der gebouwen en schrillen 
van den grooten PALLADIO (zio 
dat Art-Wbk.-). Zijn voornaam
ste bouwwerk is de beroemda 
vredesboog (Arco della Pace)', te 
Milane, welk werk oorspronke-
lijk een zegeboog voor NAPOLEOW 

zou worden. Deze bóog, geheel 
van wit marmer en in den toe-
passelijken ahtieken stijl uit-
gevoerd, is'in datopzigthet 
volmaaktste meesterstuk, het-
welk Italie, dat sedert langen 
tijd in de bouwkunde weinig 
goeds heeft voortgebragt, in het 
latere tijdvak kan aanwijzen. 
C A G N O L A beleefde degeheelevol-. 
tooijing van dit, ook door beeld-
houwkundige sieraden, door de 
beste Lombardische beeldhou-
wers verrijkte, gedenkteeken 
niet} hij overleed in 1834, in 
den. ouderdom van 74 jaren, 
juist toen hij zieh bezig hield 
met een voor de kerk fvan 
Santa Maria, le Vercelli be-
stemd gedenkteeken. 

C A I L L A R D (ANTONIUS BERNAR-

DUS) , oüd-gevolmagtigd minis
ter , te Aignay in BourgondiS, 
den 28 Septb. 1738 geboren, 
en te Parijs, den 6 Mei 1807 
overleden, was achtereenvolgend 
legatie-secretaris te Parma, te 
Cassel en te Koppenhagen, al-
waar hij later zaakgelastigde 
werd. Hij begaf zieh met den-
zelfden ti tei naar St. Petersburg, 
en kwam in 1784 te Parijs te
rug. In het volgendo jaar werd 
hij naar Holland gezonden, en 
in 1795 werd hij gevolmagtigd 

den Paus de offlcieele uitnoodi-
ging overtebrengen, ora zich lot 
de zalving des keizers naar Parijs 
te begeven, werd hij in 1805 
tot den rang van diyisie-generaal 
verheven, en tot gouverneur der 
TuileriSn benoemd. Hij hadgroo« 
telijks deel aan de overwinning 
in den slag van Austerlits, werd 
vervolgens minister van oorlog 
en marine in het koningrijk Ita,' 
lie, en opperbevelhebber van het 
léger in het noorden van Spanje. 
In 1813, in Frankrijk terugge-
keerd, werd hem de bewaking 
en de zorg over de keizèrlijke fa-
milie toevertrouwd, en vergezel-
de hij MARIA L O U I S E op de reize 
welke zij toenmaals deed naar 
Mainz en Cherbourg. Na de ab
dicate van Fontainebleau, bege-
leidde hij dè vorstin met haren 
zoon naar Weenen, ontving 
onder de .eerste restàuratie het 
bevelhebberschap over de 13.° 
militaire afdeeling, diende BO
N A P A R T E gedurende de honderd 
dagen, en werd, bij de terug-
komst der BOURBONS,op delijst 
der bannelingen geplaatst. Men 
schrapte hem later van dezelve, 
en hij keerde tot in 1830, tot 
het privaat-leven terug. Wa de 
Julij-omwenteling tot lid van de 
kamer der pairs benoemd, over-
leed hij te Leschelle in 1849. 
Hij was rijks-graaf, groot-kruis 
van het ligioen van eer, com
mandeur der ijzeren kroon, en 
lid van den algemeenen raad 
van het dwme-dep.1 

* C A G N O L A (Marchese L U I G I ) , 

een der voornaamste Italiaansche 
bouwkundigen van de eerste de> 
cennien onzer eeuw, werd in het 
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minister le Berlin, In Frank-
,ryk teruggekeerd, bekleedde hij 
tot aan zijnen dood den post 
van handvestbewaarder der bui-
tenlandschezaken. Ondankszijne 
menigvuldige bezigheden beoe-
fende hij de letteren, en had 
eene kostbare bibliotheek ge-
vormd, waarvan hij zelf in 1805, 
den catalogua in 8.vo in het 
liohtgaf. In 1787, heeft hij ih 
het licht gegeven : Mémoires etc. 
(Gedenhschriften over de om-
wentelingen van Holland), en 
verscheiden arlikels aan het Ma
gasin encyclopédique geleverd. 
Hij was ook een der vertalers 
(in het Fransch) der Proeven 
over de gelaatkunde door L A -
V A T E R . 

C A L A N D R E L L I (deabbé J O Z E F ) , 

een sterrekundige, in 1749, te 
Zagarola in den Kerkeltyken 
Staat geboren, werd te Rome 
opgevoed, en begaf zieh als 
hoogleeraar in het seminarle van 
Magliano., in het Sdbijnsche. 
Na de vernietiging der Jesuiten, 
keerde hij naar de hoofdstad der 
Christenheid terug, bekwam er 
eenen leerstoel voor de wiskunde, 
en werd er directeur van het 
Observatorium. Pius VII ver--
meerderde zijne hezoldiging, en 
LEO XII,. die hem niet. minder 
op prijs-Steide, behoemde hem 
tot kanonik van den H. J O A N 

NES van Lateranen. Hijoverleed 
te Rome in 1827, als lid der 
akademie van wetenschappen van 
Turijn, van het instituut van 
Bologna, nüNapels en Modena. 
Hij heeft verscheiden verhande-
hngen in het licht gegeven, 
onder anderen : l.o Opusculi 
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astronomici, Rome, 1812, in 
fol.j —• 2.0 een ohlleedkundig 
voorschrifts Bella Pasqua, ib., 
1822,in8 .To 

* CALCO'TT (A. W.), een der be-

roemdste Engeische landschap-
schilders onzer eeuw, wiens 
beeiden door schoonheid der om-
trekken, frisch koloriet, juiste 
overeenstemming der ontwer-
pen, en doorgaande naauwge-
zetheid en bondigheid der uit-
voering, zieh zeer voordeelig 
onderscheiden. De laatste voort-
brengselen van G A L C O T T , een 
paar zonnenopgangen in Italie', 
die men in 1844 op de ten-
toonstelling te Lenden zag, slui-
tett zieh met geluk, aan zijne 
vroegere voortreffelijke voort-
brengselen aan. Als schilder in 
Engeland den meesten roem ge
nietende, was G A I C O T T ook lid 
van de koninklijke Brusche aka
demie van kunsten, enoverleed 
té Kensington, den 25 Novem
ber 1844, in den ouderdom 
van 65 jaren. 

(Tot het artikel G A L L (JOANNES 

V A N ) , in het -Wbk.- strekke 
het volgende ter aanvulling t 
» C A L L was stadsuurwèrkma-
ker te Nijmegen, en tevens 
een beroemde klokgieter, die 
aan de door hem gegoten 
klokken, door het kunstig 
mengen van gesmoltèn meta-
len-. Cene ongemeene zuiver-
heid van toon en aangenaam-
heid van geluid wist te geven. 
Het klokkenspel op den toren 
der nieuwe kerk ieDelß is 
door hem vervaardigd, en 
overtreft alle carillons in 
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geheel Holland ;. net klokke-
8pel der hoofdkerk te Darm
stadt is insgelijks van zijn 
maaksel en geheel Europa 
door vermaard. Hij liet twee 
zonen na : PETRUS en JOANNES ; 
betrekkelijk den eerste raad-
plege men zijn Art. in het 
-Wblc- JOANNES , in 1689 te 
's Gravenhagegeboren, leerde 
de eerste beginselen der tee? 
kenkunst van zijn' vader, 
was in dezelfde vakken van 
wetenschap werkzaam als zijn 
broeder, waartoe hij bij den 

' invai der Franschen in Belgio, 
in 1747 , overvloediglijk gc-
legenheid vond, zoo als hij ook 
al de sieden en sterke plaat-
sen in Bruland en Vlaande-
ren, geteekend heeft voor 
FREDERIK II koning van Pruis-
sen, die;hem daarvoor ko-
ninklijk beloonde. Hij leefde 
nog in 1751). , 

CALVAERT (DIONYSIUS), door 
de Italianen DIONISIO FIAMMGO 

, genaamd. — Zie CALVART -WWC-

CAMBINI (JOZEF), een beroemde 
componist, te Livorno, in 1735 
geboren, beoefendé de toonkunst 
te Bologna, onder den beroem-
den pater MARTINI , en kwam 
in 1770 te Parijs wonen. De 
roem, dien hij als vioolspeler, en 
als zameristeller van instrumen
tale muzijk inoogstte, spoorde 
hem aan, om ook tooneel-compo-
sitien te beproeven. Hij leverete 
achtereenvolgend aan de konink-
lijke akademie van toònkunst, 
aan het tooneel des Beaujolais 
genaamd, waarvan hij. langen 
tijd het orchest bestuurde, en 

aan het tooneel Louvols, dat het 
laatstgenoemde opvolgde, vet-
scheiden met eenen welverdien-
den bij val opgenomen opera's, 
zoo als de Bomans;' Liefderoos 
en Carloman;hetVensterraam; 
Cora of de Zonnepriesteres; de 
Wederwraah; Nantilde en Da
gobert enz. Ten gevolge van 
huisselijke onaangenaarahedeji 
ohgelukkig in zijnen ouderdom, 
begaf CAMBINI zieh in 1815, 
naar Holland, alwaar hij.wei-
nige jaren later overleed,Be-
halve de reeds genoemde werken, 
heeft men van dezen componist 
vijf dozijnen Symphonien, en 
twaalf dozijnen concerterende 
guatuors voor de viool, die eenen 
grooten roem genoten in een 
tydvak, waarin de meesterstuk-
ken van HAYDN in Franhrijh 
naauwelijks bekend waren > doch 
waarvan de stijl, aanmerkelijk 
verouderd is, vorder verscheiden 
trio's, duo's en sonaten, zoowel 
voor de viool, ais voor de piano, 
de Jluit en de violoncel, enz. 

CAMBON (F. T. DE) , te Tou
louse, in 1716 geboren, werd 
in 1768 tot; het bisdom van 
Mirepoix benoemd, en deed er 
zieh opmerken door zijne voor-
beeldige godsvrucht, en door 
de góedé werken, welke hij niet 
ophield gedurende zijn episko-
paar uitteoefenen. » De christe-
lijke liefde, zegt de heer POITEVI« 
in zijne Memorien, is niet bin
nen de grenzen dier welwil-
lendheid opgesloten, welke de 
filozofie der laatste eeuw zoo 
trotschelijk gevierd heeft. Het 
beginsel van den heer DE CAM
BON was, 'dat een bisschop ge* 
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heelen al aan de ihem toe-
vertrouwde kudde toebehoort, 
en dat de opoffering zijhs per-
soons eene even zoo gestrenge 
yerpligting is, als de aanwending 

. zijner inkomsten. Hij gaf er 
het beWijs van in 1782, gaat 
dezelfde schrijver voort, bij 
bevond zieh te Aix, wegenseen 
proces, betrekkelijk de regten' 
van zijnen stoel. Dit proces 
moest na twee dagen beslis't 
worden. Hij ontving eenen 
brief, die hem»berigt, dat eene' 
besmettelijke ziekte zijn diocees 
teistert; oogenblikkelijk vertrekt 

' hij, en houdt zieh enkel te 
Montpellier op,om den besten 
arts dier' in de geneeskuhdige 
jaarboeken zoo beroetnde stad 
medetenemen; hij kamt met 
FOUQUET te. Mircpoix aap, en 
bezoekt met hem al de zieken. 
Het gevaar was gebeel in den 
opgevolgden leefregel gelegen: 
FOÜQOET bespeurde zulks dade-
lijk,. en met een enkel woord 
brengt hij herstelling aan. Staat 
opy en wandelt, zegt hij tot 
de zieken; en die zieltogenden, 
even zoo verbaasd als de ver-
lamden van het Evangelie, ge-
hoorzamen, en weten niet of 
het de tegenwoordigheid huns 
bisschops,, of het magtwoord 
des geneesheers is, waaraan zij 
het wonder hunner genezing te 
danken hebben." Toulouse, kort 
daarna door denzelfden geesel 
aangetast, ondervond weldra de 
weldaden van dien waardigen 
herder. Hij snelt naar zijne' 
geboorteplaafs; en FOOQUET ont-
rukt duizende persönen aan 
den dood, die, zonder de hulp 
dier wäre vrienden der mensch-. 

heid, ongetwijfeld zouden be-
zweken zijn.: Tijdens de om-
wenteling verklaarde hij zieh 
de vijand derzelve te zijn, en 
werd door de bewindhebbers 
van het dep.' der Haute-Garonne, • 
in derzelver vergadering van 20 
November 1790, aangeklaagd, 
als schrijver van e.enen brief, 
dien hij verkwistend deed ver-
spreiden, en waarin hij de ver-
riglingen der nationale vergade
ring aanrandde. Hij overleed 
te Toulouse in 1794. 

CAMBRONKE (PETRUS J A C O B U S 
STEPHANOS), een veldheer, bekend 
door zijne krijgshaftige hoeda-
riigheden, en vooral door zijne 
onwr'ikbare trouw jegens keizer 
N A P O L E O N , werd den 26 De
cember 1770, te St. Sebastien; 
bij Nantes geboren. In denou-
derdom van 20 jaren,bij een 
legioen van Nantes geengageerd, 
maakte Inj zijne eerste veldtog-
ten tegen de Vendeers, en on-
derscheidde zieh in dien nood-
loltigen oorlog, niet minder door 
zijrie gematigdheid en mensch-
lievendheid dan door zijnen 
moed. Hij werd vervolgens bij 
den .tögtnäar lerland, daarna 
bij het leger in Zwitserland 
in dienst gesteld. In den slag 
van Zurich, nog slechts kapi-
tein zijnde / veroverde hij eene 
Russische batterij. Te/cnawerd 
hij tot kolonel bevorderd', ver-
kreeg het bevel over een bataillon 
scherpschutters (tirailleurs) der 
garde, waarmede hij in Spanje, 
Duitschland en Rusland den 
oorlog Voerde, en alom bewij-
z'en van zyne dapperheid en 
uitstekende bekwaamheid gaf. 
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Na de tegenspoeden der Fran
schen , streed hij te Lützen, 
Bautzen, Bresden enz., en 
maàkte als brigade-generaal, den 
veldtogt van 1814 mede.waar-
aan het verdrag van Parijs een 
einde maakte. Te Craonne erns
tig gewond, lag hij te Fontai
nebleau ziek, toen hij, tijdens 
de eerste abdicatie des keizers, 
dè, vergunning bekwam, van 
hem naar het eiland Elba te 
volgen. Hij voerde het bevel 
over de voorhoede der kleine 
bende, waarmede NAPOLEON an-
dermaal de kans der fortuin 
kv/am beproeven, en hood te 
Waterloo, aan het hoofd van 
een bataillon der oude garde, 
eenen •wanhopenden tegenstand. 
Men wil dat hij , door de En-
gelschen uitgedaagd, om zieh 
overtegeven, zou geantwoord 
hebben: De garde sterft,maar 
geeft zieh met over. Dit gezegde, 
door CAMBRONNE tegengesproken, 
is door de zonen van den generaal 
MICHEL, die in dezen gedenk-
waardigen slag sneuvelde, voor \ 
hunnenvadergereclameerd. CAM-
BRONNE, gevonden onder eenen 
hoop Soldaten liggende, werd 
gevankelijk naar Engeland ge-
voerd. Bij zijne terugkomst in 
Frankrijk werd hij voor eenen 
krijgsraad betrokken, vrijgespro-
ken, en kort' daarna tot bevel-
hebber van Rijssel benoemd. Op 
zijn verzoek van de dienst ont-
slagen, ging hij het dorp zijner 
geboorte bewonen, en de door-
luchtige krijgsheld, vreemd aan 
den roem, zoowel als aan de 
staatkundige gebeurtenissen, gaf 
het voorbeeld aller burgerlijke 
en godsdienstige deugden, welke 

bezwaarlijk te scheiden zijn, Hij 
overleed door de zijnen omringd, 
en na de troostmiddelen der 
godsdienst gevraagd en ontvan-
gen te hebben, in de maand 
Februarij 1842. DestadiVœwte 
heeft in 1847, een meialen 
standbeeld, ter eere van den 
generaal CAMBRONN̂  opgerigt, 
waarvan de uitvoering werd op-
gedragen, aan den beroemden 
beeldhouwer DAVID van Angers. 

GAHILLÜS JORDAN. -— Zie JOR
DAN -Wbk.-

CAMPANILA (Pater), missiq-
naris, in 1762, te San-Antimo, 
bij Napels geboren, aanvaardde 
reeds vroegtijdig het gewaad van 
den H. DOMIMCUS , en met het 
ohderwijs in verschillende ge
suchten zijner orde belast, 
kweet hij zieh met roem van 
die taak. Het verlangen' om 
het licht des evangelies onder 
de ongeloovige natiën te ver-
spreiden, deed hem in het col-
legie der Propaganda te Rome 
gaan, alwaar hij het Arabisch 
leerde. In 1802 , lot prefekt 
der mission van Mésopotamie M 
Kurdistan benoemd, bragten zijn 
ijver en zijne werkzaamheid de 
gelukkigsle vruchten voort; hij 
won voor de Catholijke Kerk, 
tien vrij aanzienlijke dorpan, 
en bewoog de Chaldeeuwsche 
bisschoppen, die te Alkusé hun 
verblijf hielden, van het regt 
aftezien, hetwelk zij zieh aan-
gematigd hadden, om hunne 
opvolgers zonder de goedkeuring 
van den H. Stoel te benoemen, 
een misbruik, hetwelk ten ge-
volge had',' dat onbekwame per-
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sonen tot de bisschoppelijke 
waardigheid werden verheven. 
Na dertien jaren te hebben ge-
zwoegd, kwam pater CAMPANILA 
te Napels terug, alwaar hij met 
het beste gevolg predikte, en 
tot plaatsvervangend hoogleeraar 
der Arabische taal aan de uni-
versiteit werd benoemd. In 
1818, gaf hij in het licht eene 
Geschiedenis van Kurdistan en 
der aldaar zieh bevindendegods-
dienstige sehten, een gewigtig 
werk, dat nieuwe en belang-
•rijke bijzonderheden bevat be-
trekkelijk de gebruiken van dat 
land, hetwelk de schrijver, ge-
durende zijn verblijf in hetzelve, 
zoo naauwkeurig beoefend had. 
Nog heeft men van hem eenige 
kleine geschriften. Hij overleed 
te Napels, den 2 Maart 1835. 

* CAMPANNA (PEDRO), leefde 
van 1503—1580, een voortref-
felijke historie-schilder, eigenlijk 
een Nederlander, doch wegens 
zijne kunstprodukten, onder de 
Spanjaards gerangschikt. Zijne 
opleiding had hij in Italie, waar-
schijnlijk onder BUONAROTTI , be-
komen. Zijn meesterstuk is eene 
Kruis-afneming in dehoofdkerk 
te • Sevilla (vroeger in de kerk 
Santa-Cruz). Het onnavolgbare 
yan het öogenblihheliße, wordt 
zeer schoon door de uitspraak van MORILLOS (zie dat Art. -Wbk-) 
aangeduid. Deze groote kunste-
naar zeide namelijk tot den 
koster, die de kerk wilde sluiten, 
en hem vraagde, waarom hij zoo 
lang voor de schilderij verwylde: 
» Ik wacht, tot dat deze heilige 
mannen den Heiland geheel en 
al zullen afgenomen hebben." 

•--Nog vindt men verscheiden 
schilderijen van CAMPANNA in 
andere kerken van Sevilla. 

CAMPBELL (THOMAS),,een be-
roemde Engeische dichter, den 
27 Julij 1777, te Glasgow ge
boren, begon zijne Studien in 
zijne geboorteplaats, en behaalde 
reeds in den ouderdom van 13 
jaren den prijs voor eene be-
rijmde vertaling der Wolken van ARISTOPHANUS, door zijne mees-
ters als het belangrijkste werk 
beschouwd, hetwelk ooit uit 
een cöllegie was voortgekomen. 
Van Glasgow begaf hij zieh naar • 
Edimburg, om er zijne leer
gangen aan de uhiversileit ten' 
'einde te brengen j en .weldra 
geraakte hij aldaar bij alle lie-
den van aanzien bekend, en 
werd door dezelve gezocht en 
geacht. Hij was pas 20 jaren, 
toen hij de genoegens der Hoop 
(The pleasures of Hope) in het 
licht 'deed verschijnen, welk 
dichtstuk van toen af zijnen 
roem vestigde, en dat alleen 
voldoende zou zijn; om hem 
eene plaats onder de eersteEn-
gelsche dichters te verzekeren. 
De opbrengst van dit werk ver
schaffe hem de middelen, om 
eene reis door Duitschland te 
doen. Bij zijne terugkomst, 
hield hij zieh eenigen tijd te 
Edimburg op, alwaarhij zijne 
nieuwe Gedichten in het licht 
gaf, die zijnen roem nog ver̂  
meerderden. In 1803, ging hij 
London bewonen, en trad aldaar 
in den echt. Zijne zachtaardig-
heid, zijne heschaafdheid en het 
bevallige van zijn onderhoud, 
vereenjgden rondom hem eenen 
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talrijken vriendenkring, waaraan 
hij zoowel als aan zijne staat
kundige beginselen, de wel wil
lende belangstelling van den 
beroemden Fox te danken had, 
die hem op de lijst der door 

• den Staat gepensioneerde schrij-
vers plaatste. Niet minder als 
geleerde dan als dichter bekend, 
opende hij eenen openbaren leer
gang van letterkunde, die den 
grootsten bijval vondj en ter-

. wijl hij aan den aandrang zij-
ner vrienden toegaf, gaf hij eene 
keuze der beste stukken van 
Engeische dichtkunst (Speci
mens of the british Poets, Lou
den, 1819, 7 dl.«1, in 8 > ) in 
het licht, en wel met aanmer-
kingen, die hem eene even zoo 
aanzienlijke plaats onder de pro-
za-schrijvers aanwezen, als die 

\ welke hij reeds onder de dich-
ters bekleedde. In 1820, stichtte 
hij het New-Monthly Magazine, 
waarvan hij de uitgave gedu-
rende tien jaren met een onbe-
twistbaar talent bestuurde. Daar 
zijne bezigheden als criticus, 
hem niet beletteden zieh aan 
andere werkzaamheden overte-
geven, en zieh met de gebeur-
tenissen, welke rondom hem 
plaats hadden, bezigtehou-
den, zoo nam hij een werk-
zaam deel aan de stichting der 
universiteit van Londen; Steide 
zieh vuriglijk in de bres voör 
de zaak der Grieken, daarna 
voor die der Polen; en tweemalen 
werd hij tot rector der univer
siteit van Glasgow verkozen, 
waarvan hij de roemrijke kwee-
keling was. -Nadat hij in 1830, I 
het ongeluk had gehad, zijne 
zoo teederbeminriende echtge- | 

noote te verliezen, die den 
troost van zijn levenhaduitge-
maakt, liet hij de redaclie van 
het New magazine varen en bleef, 
gedurende eenigen tijd in de 
diepste droefheid gedompeld. Hij 
trachlte dezelve te overwinnen 
door de stichting van het Me
tropolitan magazine, en door 
zieh mot eenige compilation te 
belasten; maar was niet in Staat 
dezelve te boven te komen. Toen 
hij zieh naar Boulogne-sur-mer 
had begeven, o'm er voortaan 
voor zijne ongeneeslijke kwaal, 
eenige afleiding te zoeken, over-
leed hij aldaar den 15 Junij 
1844. Zijn stoffelijk hulsel is 
naar Engeland vervoerd, en te 
Westminster, bij zijne doorluch-
ligste voorgangers bijgezet. Men 
heeft verscheiden «itgaven zij-
ner Bichtwerhen, de beste is 
die van Londen, 1828, 2 dl.» 
in 8.vo Behalve de reeds ge-
noemde, behooren nog tot zijne 
werken: l.o Gertrude of Wyo
ming , Londen, 1809; — 2.° 
The Last Man; — 3.° Tlie 
Mariners of England; — £>° 
The Battle of Hohenlinden; — 
5.° Frederick the Great his Court 
and Times, 4 dl.K, Londen, 
1840—1842 , 2.o uitg. 1844. 

C A M P E G I U S . — Zie CAMPEGGE 

•Wbk.- , . 

CAMPENON (FRANCISCUS NICO

L A AS ViKCENTits), lid der Fran-
sche akademie, den 29 Maart 
1772, te Guadaloupe geboren, 
kwam zeer jong in Frankriß. 
alwaar hij onder de.leiding van 
zijn' oom L E O N A R D (zie dat Art.), 
snelle on schilterende Studien 
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maakte. Naàr zijn voorbeeld, 
vervaardigde hij ook verzen. 
Eene romancé j waarin hij de 
ongelukken der koningin MARIA-
ANTOINETTE beklaagde, en die 
hij de moedige onvoorzigtigheid 
had , van in een tijdschrift pu-
bliek te maken, naodzaakte hem 
eene schuilplaats in Zwitserland 
te zoeken. Hij kwam te Parijs 
terug, zoodra als hij zulks zon-
der gevaar meende te kunnen 
doen ; maar, door de ondervin-
ding geleerd, leefde hij aldaar 
verscheiden jaren in de afzonde-
ring, met zijne boeken en een 
klein getal vrienden, aan welke 
hij zijne proefnemingen en zijne 
hoop mededeelde. Bij de oprig-
ting der universiteit, plaatste 
hem FONTANES , die hem kende 
en op prijs stelde, in zijne bu
reaux , eh omtrent denzelfden 
tijd, werd hij als gouvernements-
commissaris bij de Opéra-comi
que geplaatst. Twee dichtstuk-
ken, een lier- en een treurdicht, 
beide met eene sierlijkheid en 
zuiverheid van stijl geschréven, 
waarvan het geheim hoe langer 
zoo zeldzamer werd, hadden 
sedert lang het oog der Fran-
sche akademie op hem doen 
vallen, toen hij tot dezelve ge-
roepen werd, om den stoel te 
bekleeden, die open stond door 
den dood van DELUXE , zijnen 
meester, wiens wel willende 
vriendsehap te hebben weten 
te verdienen, bij zieh tot eer 
rekende. De restauratie hand-
haafde hem in zijne betrekkin-
gen tot de universiteit, en hij 
•werd daarenboven tot censor 
en secretaris van het kabinet 

I . DEEL. 

des konings benoemd. In 1823 
deed hij afstand van al zijne 
posten, en leefde van toen af 
enkel voor de letteren, zijn 
gezin en zijne vrienden. De 
toenemende verzwakking zijner 
gezondheid eindigde met hem 
allen arbeid te verbieden. Hij 
bezweek te Villecresnes bij Cor-
beil, den 24 November 1843, 
terwijl hij tot op den laatsten 
oogenblik, die kalmte en die 
christelijke onderwerping be-
hield, welke hem zijn langdu-
rig lijden hadden helpen uit-
staan. De heer SAINT-MARC 
GIRARDIN is hem bij de Fran-
sche akademie opgevolgd. Be-
halve Aanteekeningen op TRES-
SAN en GRESSET , en uitgaven 
der Werken van LÉONARD , en 
der Uitgezochte Brienen van 
VOITURE en BALZAC , h'eeft men 
hem verscheiden letterkundige 
stukken te danken, onder an
deren: l.p Essai etc. (Procve 
over GLÉM. MAROT en over de 
door hem aan de — Fransche — 
taal bewezen diènsten) ; — 2.o 
Essais etc. (Proeven van'gedenh-
schriften of brieven over het 
leven, het karakter en de ge-
schriften van Docis) ,• in 8. V O , 
een werk, dat dezen grooten 
dichter doet kennen en bemin-
nen; —-- 3.o Poèmes etc. (Ge
dichten en losse stukjes in vers-
maat eil in onrijm), enz. enz. 

CAMUCCINI (ridder VINCENZO), 
beroemde schilder, in 1767 te 
Borne geboren, trok reeds vroeg-
tijdig door zijne talenten de 
aandacht van Paus Pius V I I tot 
zieh, die hem steeds met zijne 

W 
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welwillendheid vereerde. Tot 
Schilder der St. Pieterskerk,. 
algemeen inspecteur der open-
bare en Pauselijke galerijen, 
directeur der Napolitaansche ga
lerijen, president der St. Lucas-
akademie benoemd , toonde hij 
zieh al de eerbewijzen / waar-
mede hij overladen werd, waar-
dig. Deze groote kunstenaar 
onderscheidde zieh niet minder 
door zijne zedelijke .hoedanig-
heden dan door zijne talenten ; 
hij putte uit een leveudig ge-
loof, en een diep godsdienstig 
gevoel, de schoonste en edelste 
ingevingen. Hij overleed te 
Rome, den 3 September 1844. 
Toen NAPOLEON aan de beroem-
sle Italiaansche schilders, schil-
derstukken liet bestellen, die 
zijne voornaamste overwinnin-
genvoorstelden, werd-CAMucciNi 
met de Belegering van Regens
burg belast. Onder zijne .tal-
rijke werken, noemt men, in 
de St. Pieterskerk te Rome-de 
Ongeloovigheid van den H. THO
MAS, in mozaik uitgevoerdj te 
Piacenza, in de kerk van den 

H . HYACINTHÜS, de Opdragt van JESUS in den Tempel, die in 
den tijd tot zijnen ontluikenden 
roem veel bijdroeg; te Ravenna 
in de hoofdkerk, den H. ORSO, 
die kerk inwijdende. Zijne fres
co's worden zeer geroemd: het 
feestmaal der Gaden, groot pla
fond van het. paleis van den 
bankier TORLONIA teitome, wordt 
voor een zijner beste schilder-
stukken gehouden. Nog noemt 
men van hem in die genre, te 
Parma: Heizer FREDERIK BARBAROSSA , het bevel dier siad 
aan IIUDOVICO BAGHONIoverge-
vende. Vorder noemt men nog 
van hem, den dood van CJESAB, 
den dood van VIRGINIA , en dm 
dood van MAGDALENA. In 1833, 
bewerkte hij voor de kerk der 
Apostelen te Rome, een kolos-
saal schilderstuk, de Bekeering 
van PAULUS voorstellende. Men 
heeft hem ook de voortzetting 
van het Museo Capitolino te 
danken. 

CAMUS (JOANNES PETRUS) (*)• 

(*) De bezorgers der laatste uitgave van DE FEIXER 'S Woordenboeh, 
m het Fransch, doen op dit Artikel deze aanteekening volgen. 

» Deze schets bevat beoordeelingen en twijfelingcn, welke wij niet kun-
nen aannemen. F E U E R schijnt ons al te ligtelijk hatelijke vennoedens 
en verfoeijelijke beschuldigingen tegen CAMUS-te hehben aangenomen-
De boezemvriend van den H. FRAMCISCBS VAN SAI.ES lean hiet zoodanig 
geweest zijn, als men hier den bisschop van Belley voorstelt. Voorts 
geheve men slechts de volgemle aanhaling te lezen; dezelve schijnt ons 
geschikt toe, om eenig licht over dat ohderwerp te verspreiden, <p 
een gewigt in de schaal te leggeh, dat dezelve doet doorslaan. In 
1840, gafde heer DEPERY, toenraaals vikaris-generaal van Belley, l t o s 

bisschop van Gdp, eene uitgave van den Geest van den H. FHANCISBOS 
VAN SALES in het licht, aan het hoofd van welke hij eene Levensschets 
plaatste van den schrijver van dat werk. In deze schets, welke slechts 
eene eerste proeve betrekkelijk het leven en de geschriften van den 
bisschop van Belley is, bewijst de heer DEPERY, dat CAMUS een der 

http://Sai.es
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* CANALE (ANTONIO), ook wel 
CANALET - genaamd ,- te Venetie 
in 1687 geboren, ente'Landen 
in 1788 overleden, was een 
uitmuntend landschap- en ar-
chitectuurschilder ; hij was de 

W 

eerstè, die in de perspectief 
gebruik maakte van de Camera 
obscura. 

C A N D O L L E (AUGUSTINUS P Y R A M E 

D E ) , een beroemde kruidkun-

-grootste en godvruchtigste prelaten zijner eeuw was. Hij staat verbaasd 
dat een man, die bij zijn leven, den heiligen KAREX FKAHOISCÜS ver
diende genoemd te worden, na zijn' dood, het voorwerp van vuige 
lasteringen is geweest, en Inj tracht hem te regtvaardigen door het 
tafereel zijner handelingen, en door de woordelijke getuigenissen die 
geloofwaardige personen, met welke hij in vertrouwelijkheid leefde, 
van zijne deugden aflegden. » » Indien het geoorloofdware, zegt de 
heer DEPERY, oin bij de aankondiging der levensbeschrijving van een,en 
man, even zoo beroemd als prelaat, even zoo verheven door de hoeda-
nigheden des geestes en des harten als zulks de heer CAMUS was, over 
eer-herstelling (rehabilitalie) te. spreken, zoo zou ons eerste woord een 
protest zijn geweest, legen de vergetelheid der groote door hem gege-
ven voorbeelden, tegen de minachting, waarmede men langen tijd zijne 
werken heeft beschouwd, en tegen het onwaardige gerucht, iietwelk 
zijne vijanden, door middel van valsche verklaringen, logens en laster-
.schriften hebben getracht te verspreiden, sederl dat hij niet meer de 
stem kan verhelfen om zieh te verdedigen. De hatelijke nevels, welke 
men over de gedachtenis van dezen grooten man verspreidt, zjjn het 
werk van talrijke en vermögende vijanden, welke hij zieh berokkende 
door in de kloosters eene hervorming te willen invoeren, welke eene 
menigte misbruiken, die de Kerk verwoestten, noodzakelijk maakten. Zijn 
Aver 1 sleepte hem somtijds te ver mede 3 maar de nakomelingschap is 
enkel onregtvaardig geweest, bij gebrek aan kennis der bedöelingen eri 
des voorbeeldigen levenswandels van CAMUS: zij heeft de tradilioneele 
herinnering zijner deugden verloren, en de soms zoo gevaarlijke pubHciteil 
heeft ongelukkiglijk den titel van eenige schandelijke libejlen onthouden, 
welke de woede en de laster tegen dien vom der Kerk uilslrooiden. 
Door eene dwaasheid, die der menscliheid niet dan al te gemeenzaam 
en te natuurlijk is, hebben de gezondste vernuften, de beschuldjging 
aangenomen, zonder dezelve genoegzaam te onderzöeken, en zonder er 
•zieh te zeer om te bekümmeren, dat men om, een billijk oordeel te 
Vellen, ook de verdediging moet aanhooren en overwegen."" —"» » Ze-
ker / ' " riep GODEAÜ, bisschop van Vence., in de lijkrede van CAMUS 
uit, die hij öp den verjaardag van zijn overlijden, in tegenwoordigheid 
der zieh te Parijs bevindende kardinalen, aartsbisschoppen en bisschop-
uitsprak, » » zeker, ik kan gerustelijk zeggen,.dat zijn dood veeleer 
de kroon dan het einde van zijn leven is geweest; dat deze Mkel hij 
hare uildooving, een licht heeft verspreid, dat voor altijd de Kerk van 
Frankrijk zal verlichten; dat degene die gedurende zoo vele jaren de 
goede geur van JESUS CHRISTUS voor de volken was geweest, een eeuwig 
reukwerk voor het Huis Gods is geworden, en dat hij.leu hemel is 
ppgestegen, als de rook van het wierook-offer, met den liefelijksten geur." " 
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elige, te Geneve, den 4 Febru-
arij .1778 geboren, kwam zijne 
Studien te Parijs voortzetten, 
en maakte zieh reeds in den ou-
derdom van 20 jaren voordeelig 
bekend door zijne Histoire .des 
plantes grasses, Parijs, jaar 
VII, gr. in 4. t 0 , met platen. 
Eep werk van eene verhevener 
orde en vooral van een meer 
oorspronkelijk karakter ken
merkte kort daarna den rang, 
welken hij bestemd was, in 
de wetenschap in te nemen. 
Hij kwam op het denkbeeld, 
om zieh bezig te houden met 
de gewoonten der planten, en 
het gelukte hem, na eene reeks 
van proefnemingen, de uren van 
derzelver waken en slapen te 
veranderen: hij zag de nacht
planten des morgens, en de 
dagplanten' des . avonds ontlui-
ken. L A M A R C K (zie dal Art. 

-FM.-) vertrouwde hem het op- • 
«igt over den herdruk der Flore 
française loe, en Cnv'ÍERverkoos 
hem ' voor zijhen plaatsvervan-
ger bij het collegie van Frank-
rijk; de akademie van weten-
sebappen schreef hem omtrent 
dezen tijd, onder de cándidalen 
in, voor1 de eerste plaáts, die 
bij de afdeeling derkruidkunde 
zou komen opentestaan. Toen 
hij. zieh echter aanbood ter ver-
vangipg van A D A M S O N , werd hij 
niet verkozen; en hij was zeer 
gevoelig voor deze nederlaag. In 
1808, aanvaardde hij den leer-
stoel der kruidkunde te Mont
pellier; en later Werd hij tot 
redor van de akademie dier 
stad benoemd. In 1815, in 
het recloraat vervangen, deed 
D E C A N P O I X È , ontevreden over 

eenen maatregel, dien hij als 
onregtvaardig beschouwde, af-
stand van zijnen leerstoel, en ; 

ging zieh te Geneve vestigen, 
alwaar hij talrijke vrienden had 
behouden. Dit vaderland der 
T R E M D L E V ' S , der B O N N E T ' S , der 

S A C S S U R E ' S , was tro'tsch ophet 
weder-bezit van C A N D O L L E . Er 
was geen leerstoel voor de na-
tuurlijke historie, men schiep 
er eenen voor hemj en weldra j 
was hij in staat den gang zijner 
lessen en werkzaamheden weder 
te vervolgen. Toen hij het ont-
werp vormde, om den volledigen. 
catalogus van het plantenrijk 
optemaken, beliep het getal der 
soorten slechts 25,000, maar 
elk jaar ontdekte hij een onnoe-
melijk aantal van onbekende 
planten. In een geschrift, door j 
hem- in 1817 in het licht ge- ! 
geven, telde hij reeds 57,000 . 
soorten, en in 184Ö bedroeg • 
dit getal, steeds naar zijne ont-
dekking en berekening, reeds 
80,000. Het werk , waarin hij 
de bekende planten wilde ver-
eenigen, voerde eerst den titel 
van Systema naturale regniveg^ 
tabilis, Parijs, 1818—21, in 

I S.-»-«, l.o en 2.o dl.; maar OD 

[ nieuw onder een' beknopter' 
I vorm begonnen, nam het den 
I titel aan van Prqdromus syst*-

matis naturalis regni vegetabilis, 
ib, 1824—1840, in8.vo; waar-
van er 7 deelen zijn in het licht 
versehenen. De planten zijn in 
hetzelve op eene bewonderens-
waardige wijze gerangschikt, dat 
is, in de volmaakte orde der 
natuur; elke derzelve bevindt 
er zieh met hare eigenschappen, 

| betrekkingen en volledige be-
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schrijving. Als correspönderend 
lid der akademie van weten-
schappen van Parijs, was DE CANDOIXE sedert 1810, achter-
eenvolgend aan de meeste der 
overige geleerde genootschäppen 
van Europa verbunden. De 
vrienden zijner jeugd waren die 
van geheel zijn leven; en even 
zoo standvastig als hij in Zijne 
toegenegenheid ' was, was hij 
zulks ook in zijnensmaak. Hij 
was begonnen met verzen te . 
vervaardigen, hij heeft er bij 
voortduring verväardigd j maar 

. geen enkel derzelve in het licht 
' gegeven. Hij overleed te Geneve, 
den' 9 September 1841. Zijn 
roem als hoogleeraar kan als 
eenig worden beschouwd. Nog 
nooit was • de kruidkunde zoo 
schitterend onderwezeh. Dui-
delijke denkbeelden, eene be-
paalde leerwijze, eene uiterst 
bevallige bewoording verhief in 
zijne lessen den geest en boeide 
denzelven. Hij droeg de feiten 
voor, en daarneven de kunst 
om dezelve te beoordeelen; hij 
deelde de bödenlangen mede, 
en naast dezelve de kunst om 
bedenkingen te maken. In zijne 
groote werken over de Theorie 
de la botanique, Parijs, 1819, 
in 8.TO; over de Organographie 
vegetale, ib. 1827, 2 dl.n in 
8 .vo, met 60 platen; over de 
Physiologie vegetale, ib. 1832, 
3 dl.*, in 8 . fo , vereenigt hij 
al de hoedanigheden eens goe-
den schrijvers, is hij verheven 
en duidelijk, en heeft hij eene 
-volmaakte redeneerkunde, die 
geheime geleidsvrouw der ge-
nien. Behalve de reeds aange-

voerde werken heeft hij nog 
nagelaten: l.o Astragalogie, nem-
pe Astragali, biserrulat et os-
cytropidis historia, ib. 1802, 
kl. in fol.. met 50 platen; — 
2.o Icones Plantarum Gallim 
variorum, ib. 1804, met 50 
plX I.e. afl.; —• 3.o Catalogus 
Plantarum horti botanici Mons-
peliensis, 1813, in8.vo; __ 4.0 
Recueil- etc. (Verzameling van 
Verhandelingen over de kruid
kunde), ib. 1813, in 4.t°, met 48 
plt.nj — 5.0 Essai etc. (Proeve 
over de. geneeskundige eigen-
schappen der planten),, ib. 1816, 
in 8.™; — 6.0 Essai etc. (Ele
mentaire proeve' der botanische 
aardrijkskunde), Parijs, 1821, 
in 8.vo; — 7.0 Plantes etc. (Zeld-
zame planten uit den. tuin van 
Geneve), ib. 1825, gr. in 4.1", 
met gekl, pit.11;— 8io Mem'oires 
etc. (Verhandelingen over het, 
geslacht der peulvruchtdragende 
planten), ib. 1825, in4. t 0, met 
72 plt.ß; — 9.0 Collection etc. 
{Verzameling vain Verhandelingen 
om te dienen tot de geschiedenis 
van het plantenrijk), ib. 1828 
tot 1838, in 4.*n, met pit." Men 
heeft hem daarenboven eenaan-
tal verhandelingen in verschil-
lende tijdschriften te danken. 
Hij heeft Gedenkschriften over 
zijn leven nagelaten, die hem als 
eenen man met eenen geest Vol 
bevälligheid, en met eene aller-
goedhartigsle inborst doen kennen (zie DELESSERT -BENJAMIN-). 

GANEVARI (DEMETRIO) , eerste 
lijfarts van. Paus URBANUS VII, 
te Genua in 1559 geboren, en 
te Rome, in 1625 overleden, 

3 
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maakte zieh beroemd als genee's-
en als letterkundige. Men heeft 
van hem : l.o De ligno saneto 
commentarius, Rome, 1602, in 
8 . Y O ; 2.0 Morborum omnium, 
qui corpus humanum afßigunt, 
ut decet et eoo arte curandorum 
accurata et pienissima methodus, 
Venelie, 1605, in 8 - . ™ , en 
Genua 1626 ; — 3.o Ars me
dica, Genua, 1626, in fol. ; 

• '—4.o De primis natura facto-
rum prineipiis commentarius, in 
quo queecumque ad corporum 
naturata-, ortüs et interitüs cog-
nüionem desiderari possunt, ac
curate sed breviter explicantur, 
1626; — 5.o Commentarius de 
hominis proereatione. 

* CANINO. — Zie B O N A P A R T E 
(LUCIEN) . 

* CAPECE - LATRO- (JOZEF), 
aartsbisschop van Tarente, en 
primaat van Napels, in 1745 
geboren ; werd, nog zeer jong 
zijnde, tot die waardigheid ver-
heven. Beeds in zijne vroegste 
jeugd helde hij over tot de zoo-
genaamde vrijzinnige partij, en 
schreef toenmaals reeds tegen 
de onbilliße. schatting van het 
koningrijk Napels aan den 
Rooraschen Stoel. In den zin 
der tegenwoordige zoogenaamde 
Duitsch-Catholijken of afvalligen 
schreef hij over den oiigehuv/den 
Staat der priesters, dien hij als 
eene misdaad tegen de natuur en 
de zedeleer, en als de voornaam-
ste oorzaak van den afval der 
Lutheranen Van de Roomsche 
Kerk afschilderde. De Fransche 
omwenteling vondook natuurlijk 
in hern eenen verdediger. Der-

zelver val wierp hem welis waar 
voor körten lijd in den kerkerj 
doch zijne onschuld werd door 
den koning van Napels erkend. 
Onder JOZEP NAPOLEON en MURAT 
was hij minister van binnenland-
sehe zaken. AI het goede, dat 
onder de Fransche overhear-
sching aan Napels ten deel viel 
vindt — volgens de • meaning 
van velen — zijnen grond enkel 
in de patriotische gezindheid van CAPECE-LATRO. Na den val 
van MORAT werd hij van ,het 
aartsbisdom ontzet; hij onttrok 
zieh nu aan alle betrekkingen 
en maakte zijn huis tot eene 
vergaderplaats aller gelijkgezin-
den; hij overleed echter,kort 
na zijne afzetting, en heeft na-
gelaten: Elogio di FREDERIGO 
II, re di Prussia, in 1831, 
door graaf VON GUTBERT, le 
Derlijn in het licht gegeven. 

CAPELLEN (THEOOORUS FREDE
RIK VAN) , Nederlandsch ondertd-
miraal, groot-kruis dermilitaire 
Willems-orde, ridder der Bath
orde , werd in 1762 te Nijme-
gen geboren, trad reeds in den 
ouderdom van 10 jaren in Hol-
landsche zeedienst, en had zes 
jaren later reeds den rang van 
luitenant bekomen. Zijngedrag, 
aan böord van het fregat de 
Driel, in een gevecht in Junij 
1781 , aan het Engelsch fregat 
the Crescent, dat veroverd werd, 
geleverd, verwierf hem in het 
volgende jaar den kapiteins-rang-
In die betrekking kruiste hij 
in 1792 en -1793 met eenige 
kanoneerhooten längs'de kusten, 
met oogmerk om tegen het 
Fransche leger tehandelen, dat, 
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onder da beyelen van DUMOU-
RIEZ, Holland trachtte te over-
meesteren, en gaf in eenige 
aanvailen nieuwe bewijzen van 
dap'perheid. Tijdens de landing 
der Engelschen in 1799 op de 
kusten van Noord-Holland, 
Voerde VAN CAPELLEN het bevel 
over: het smaldeel in de reede 
van Texel. Nadat de geheele 
bemanning "zieh voor den prins 
van Oranje had verklaard, gaf 
hij de vloot zonder slag of stool 
over. Een krijgsraad veroordeelde 
VAN GAPELLEN tot den dood. Hij 
had zieh naar Engeland bege-
ven, en kwam eerst' na de ge-
beurtenissen van 1813, in zijn 
vaderland terug. De souvereine 
vorst benoernde hem tot vice-
admiraal, en belastte hem om 
bezit te gaan nemen van de 
Oost-Indische kolonien, door 
den vrede aan Holland terugge-
geven. Twee jaren later voerde 
hij het bevel over het smaldeel 
in de Middellandsche zee, en 
vereenigde zieh met lord EX-
MOUTH om Algiers te bombarde-
ren. Het gedrag van CAPELLEN 
bij deze gelegenheid, verwierf 
hem de Engelsche Balh-orde en 
eenen eere-degen, welke hem 
door den hertog van Clarence 
(later WILLIAM IV) werd ge-
zonden. Het lagerhuis stemde 
hem daarenböven dankbetuigin-
gen. Zijn eigen vorst verhief 
hem op het einde van 1816 tot 
groot-kruis der militaire Wil-
lemsorde. VAN CAPELLEN, in 
1824, lot groot-meester van het 
huis van den prins van Öranje 
benoemd, overleed den 15 April 
deszelfden jaars. 

W 

CAPITEIN (JACOBUS ELIZA JO
ANNES), een Afrikaansche neger-
slaaf, in 1715, op de kustvan 
Guinea geboren, werd als een 
kind van zeven jaren, door een' 
Hollandschen slavenhandelaar -, 
ARNOLD STEENHART , gekocht en 
aan den koopman JAKOB VAN 
GOOH op Delmina geschonken , 
die hem den naam van CAPI-
TEIN gaf, hem op zijne terug-
reis naar Nederland medenani, 
en hem le 's Gravenhage, toen 
hij met het Nederduitsch ge-

' noegzaam bekend was, in het 
Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch 
deed onderwijzen, en ver vol-
gens te Legden in de godge-
leerdheid liet studeren, zoodat 
hij in 1742 , bekwaam werd 
geoordeeld, om als predikànt 
naar Guinea te worden gezon-
den, na het openbaar verdedi-
gen van twee Stellingen, .de 
eerste dat de slaVernij niet 
strijdig is met de Christelijke 
vrijheid (de Servitute liber'tati 
Christiana non contraria) en 
de andere, de Vocatione.ethni-. 
corum. Volgens sommigen, zou 
hij in Guinea het geloof en de 
zeden zijner landgenooten we
der aangenomen hebben, het-
welk echter door anderen in 
twijfel wordt getrokken. Deze 
neger gaf als student reeds blij-
ken van zijne bekwaamheid in 
de Latijnsche dichlkunst, in 
eenen lijkzang op den Haag-
schèn predikant MANGER, die 
hem in het Christendom on-
derwezen en gedoopt had. Het 
jaar van zijn overlijden is on-
bekend. Zijne afbeelding, door 
PH. VAN DWK geschildert!, is 
4 
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door P. T A W E zeer fraai in het 
koper gegraveerd. 

C A P I T O . — Zie CAPITON -Wbk.* 

C A P O D ' I S T R I A . — Zie I S T R I A S 

-Wbk.-

C A P E D L A R I . — Zie GREGORIUS 
XVI. 

* CAPPACINI of C A P P A C C I N I 
(FRANCESCO), kardinaal, den 14 
Augustus 1784 te Borne gebo
ren, alwaar zijn vader toen-
rriaals zaakgelastigde des konings 
van Napels was. De regering 
vertrouwde hem achtereenvci-
gend verscheiden gewigtige pos-
ten toe, en zond hem in 1830 
naar Brüssel, waar hij de toen-
maals verwarde kerkelijke be-
trekkingen regelde. In 1831, 
deed hij eene zendelings-reis 

. döor Buitschland, alwaar hij 
overal met de - grootste onder-
scheiding ontvangen werd, en 
met de eerste staatsmannen en 
geleerden van Buitschland per-
soonlijke kennis maakte. Lang 
hield hij zieh aan den Biß, en 
vooral te Keulen op. In 1832 
fungeerde hij weder als plaatsver-
vanger van den kardinaal-staats-
secretaris. In 1841 , werd hij 
door den Paus naar Nederlanä 

' gezonden, alwaar hij mede eenige 
kerkelijke aangelegehheden re
gelde, en gedurende eenigen üjd 
als vice-superior der Hollandsche 
zending optrad. In 1842, begai 
hij zieh als apostolische delegaat, 
over Frankriß naar Engeland, 
en daarna als buitengewone In
ternuntius naar Portugal, al
waar hij door zijne onvermoeide 

werkzaamheid, de thans be-
staande kerkelijke overeenkomst 
tot tevredenheid zoowel van den 
Paus, als van de Porlugeesche 
regering sloot. De hoogste gees-
telijke waardigheid was de bil-
lijke belooning voor een leven, 
hetwelk geheel aan de dienst 
der Kerk was toegewijd, of-
schoon hij voor zieh zelven naar 
niets anders streefde, dan naar 
de zoetigheden en onbekeudheid 
der afzondering. Slechts eenige 
weken heeft hij het purper mö
gen dragen j in het consistorie 
van den 21 April 1845 tot kar
dinaal benoemd, overleed hij na 
een langdurig hj'den in den 
nacht van den 14 op den 15 
Junij daaropvolgende. De Kerk 
zal steeds de groote, uitste-
kende dienstenerkennen, welke 
haar door hem in de moeije-
lijkste en neteligste onderhande-
lingen, waarmede het vereerend 
vertrouwen des. heiligen Vaders 
hem achtervolgend beiaslte, be-
wezen zijn. De leden der diplo-
matie, die met hem in aanraking 
zijn geweest, toen hij te Borne 
de bediening van onder-secreta-
ris van Staat bekleedde, zullen 
zieh de verhevOne denkbeeiden 
van zijn grOot-vernuft, de op-
reglheid zijner woorden, en zijne 
bijzondere scherpzinnigheid her? 
inneren; zijne vrienden, en al 
degene die hem van nabij heb-
ben gekend, zullen de onuit-
wischbare herinnering van zijn. 
goed hart, van zijne aangenanie 
manieren in den omgang, van 
de edele eenvbudigheid zijns 
smaaks, en van de onverbreke-
lijke getrouwheid z'rjner vriend-
schap niet vergeten. 
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CAPPELLARI (JANUARIUS ANTO
NIUS), den 10 April 1655, te 
Napels geboren, was' naauwe-
lijks löjaren oud, toen hij zijnen 
wijsgeerigen leergang, onder den 
geleerden Jesuit DE BENEDICTIS 
volbragt, en kort daarna in die 
maatschappij ging. Hij zette in 
dezelve zijne Studien met ijver 
voort, en gaf bewijzen van zijne 
künde en talenten, in eene Vef-
handeling over de redeneerkunde 
in het Italiäansch. De zwakheid 
zijner gezondheid noodzaakte 
hem de orde te verlaten, welke 
hij omhelsd had. Na eenigen tijd 
te Rome te hebben doorgebragt, 
alwaar, hij in vriendschapsbe-
trekkingen kwam met de kar-
dinaals Pic DE LA MIRANDOLE 
en OTTOBONI, en met andere 
geleerden, keerde hij naar zijne 
geboorteplaats terug, en gaf ver
scheiden werken in,het licht, 
onder welke men onderscheidt: 
l.o De laudibus philosophiae, bij 
wijze van zaraenspraak behan-
deld, waarin de schrijver de 
verschillende gevoelens der oude 
en nieuwere wijsgeeren onder-
zoekt; — 2.o De fortunoz pro
gressiv waarin hij door talrijke 
aanhalingen der oude geschied-
schrijvers en kerkvaders, ver-
klaart wat de förtuin is; — 3.o 
Een Latijnsch dichtstuk over de 
kometen van 1664 en 1665, 
Venetie, 1675; — 4.o Ook 
schreef hij in het Latijn de Ge-
schiedenis der Arkadische maat
schappij, waarin hij in 1694 
was opgenomen: men bewaart 
dezelve in de oorkonden dier 
akademie. Nog had CAPPELLARI , 
tooneelspelen , klinkdichten - en 1 

W 

Canzoni zamengesteld, waar-
over GRESCIMBENI, in. zijne Ge-
schiedenis der getvone dichtkmst 
gesproken heeft. Tèrwijl hij zieh 
te Palermo beyond, toen de 
kardinaal DEL GIUDICE Sicilie 
bestuurde, werd hij valschelijk 
van eenß nnsdaad van gekwetste 
majesteit beschuldigd, en ver-
oordeeld om zijn horifd op het 
schavot'te brengen. Dus sneefde, 
op den 29 Maart 1702, een 
sierüjk en werkzaam schrijver, 
die een beter lot verdiende. 

* CAPPELLE (JOANNES PIETER 
VAN), in 1783 te Fussingen 
geboren, volbragt zijne Studien 
in de wis- en natuurkundige ' 
wetehschappen aan de doorluch-
tige school te Amsterdam, en 
oefende zieh tevens in de ge-
schiedenis, taal- en letterkunde. 
Na eenigen tijd de be trekking 
van lector aan de akademie van 
teeken-, bouw- en zeevaartkunde 
te Groningen te hebben waàr-
genomen, werd hij prseceptor 
aan de Latijhsche school te Am
sterdam, en maakte zieh zoo 
door het uitgeven van eenige 
geleerde geschriften als door het 
behalen eener gouden medaille 
bij de Haarlemsche maatschappij 
der wetenschappen, als geleerde 
gunstig bekend, en werd in 
1815 benoemd tot hoogleeraar 
der Nederduitsche taal- en let
terkunde aan de Amsterdamsche 
doorluchtige school, waarbij, na 
den dood van H. BOSSCHA , in 
1819, hem tevens het onderwijs 
in de Vaderlandschegeschiedenis 
werd opgedragen, ook was hij 
lid van de eerste en tweede 

5 
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CARDENAS (BERNARDINO BE), 
te Ghuquisaca, provincie las 
Charcas, in Peru, van Spaansche 

- C A R. 

ouders geboren, begaf zieh in ! 
de orde van den H. FRANCISÖUS , \ 
•waarin hij zieh weldra door zijne 
begaafdheid voor het predik-ambt 
onderscheidde, hij werd apos
tolisch missionaris, en in 1643 ! 
tot het bisdom Assomptio in I 
Paraguay benoemd. Maar de ; 
missien der Jesuiten grensden 
aän zijn dioeees, en hij zag in i 
het wantrouwen , waarmede zij j 
den- toegang in dezelve aan de | 
Spanjaards zoowel als aan de i 
overige Europeanen verboden, 
slechts een ontwerp om zieh j 
aan de gehoorzaamheid des ko- ! 
nings van Spanje te onttrekken, i 
zoodat hij hen met nadruk be-
schuldigdej de Jesuiten verde-
digden zieh,' en het gelukle 
nun zelfs, hem met de officie-
ren des konings in onminte 
brengen. Het voorbeeld van 
CARDENAS spoorde andere bis-
schoppen van Amerikaaan.om 
de ondernemingen der Jesuiten | 
te bestrijden. De beroemdste | 
dier prelaten, PALAFOX (zie dit 
Art. -WM,-).stund in vertrou-
weHjke betrekking met CABDE- • 
NAS. Het hof van Madrid, aan 
hetwelke de beide partijen me-
morien hadden ingezonden,be-
noemde commissarissen, aan , 
welke heli naauwelijks gelukte 
de geesten te verzpenen. De 
bijzonderheden van dit geschil, 
zijn te vinden in de Gesehie-
denis van Paraguay, doorpater 
CHARLEVOIX, CARDENAS , tot het 
bisdom Popayan benoemd, wees 
zulks van de hand, terwijl h'Ü 
zieh, wegens zijne hooge jaren ' 
verschoonde, maar om den vrede 
te bevorderen nam hij in 1666, i 
dat van SantaGrmdelaSierra 

klasse van net koninklijk Ne-
derjandsch instituut, van de 
Leydsche maatschappij der let-
terkunde en van verscheiden 
andere geleerde genootschappen, 
Bidder van den Nederlandschen 
leeuw enz. Dus van alle kanten 
vereerd en gezocht, overleedde 
werkzame man in de kracht 
z'vjns levens den 26 Augustus 
1829. In den Algemeene konst-
en letterbode van dat jaar, N.o 
47, vindt men de door hem uit-
gegeven geschrifteh opgegeven. 

CARACCI, — Zie CARRACCIO 
•Wbk.-

* CARBURI (MARINO),in 1730 
op het eiland Cephalonia gebo
ren , was een uitmuntende werk-
tuigkundige. Zieh genoodzaakt 
ziende, om zijn vaderland, we-
gens een crimineel proces tegen 
hem, te verlaten, week hij naar 
Rusland, alwaar hij den naam 
van LASCART aannam. Hij deed 
het granietblok naar Petersburg 
vervoeren, waarop het bronzen 
standbeeld van PETER I geplaatst 
is, en onlving eeneaanzienlijke 
som tot belooning. In zijn va-
derland teruggekeerd, beproefde 
hij aldaar het aankweeken van 
indigo en suikerrietintevoeren, 
doch werd in 1782 vermoord 
door zijne werklieden, diemeer 
geld voor hunnen arbeid van 
hem begeerden. 

CARDANUS. — Zie CARDAN 
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aan, alwaar hij in 1670 over-
leed. Men heeft van hem: l.o 
Manual y relation de las Cosas 
di Piru, Madrid, 1634, in 4.t° 3 
— 2.0 Historia Indiana et indi-
genarum; — 3.« Memoriaal, 
den honing van Spanje aange-
boden, ter verdediging van dorn 
BERNARDINO DE CARDENAS, bis-
schop van Paraguay, legen de 
Religieuzen dermaatschappißvan 
JESUS , en ter beantwoording der 
Memorialen, aan genoemde Ma
jestät , door pater PEDRACA , 
procurator der Jesuiten in In
dien , aangeboden, naar het 
Spaansch, 1662, in 12.M O, een 
zeer belangrijk werk. 

! * CARDONE (VINCENZO), een 
dominikanèr religious lempels,. 
hield zieh met zoodanige werken 
bezig, die geene andere Verdien
sten hebben, dan eeneoverwon-
nene moeijelijkheid, Daar hij van 
natuur eene moeijelijke uitspraak 
der letter R had, schreef hij eerst 
een stukje, waarin die mede-
klinker niet anders voorkomt 
dan in den titel. Hij noemde 
heizelve : la R sbandita, sopra la 
potenza d'amore, Napels, 1614, 
in 8.V0 Het welgelukken van 
dit eerste werk, spoorde hem 
aan om gelijke proeven, ten 
opzigte van alle andere lelteren 
te nemen. Dit werk van geduld, 
hetwelk hij l'Alfabeto destrutto 
noemde, ten einde gebragt zijnde, 
begaf hij zieh op reis, om het 
aan den hertog van Savooi/jeop-
tedragen, toen hijonderweg, in 
den ouderdom van naauwelijks 
25 jaren overleed. Deze lief-
hebberij vond, zelfs nog in de 
18.e eeuw, ook in Nederland 

navolgers; men weet dat de be-
kende Botterdamsche predikant 
J , SCHARP eene predikatie heeft 
laten drukken, uit welke de let
ter R insgelijks verbannen was, 
en waarb'fj hij, om zieh geiyk 
te blijven i zieh JAN NIET BOT 
noemde, en in 1784gaf zekere 
A, FRESE te Delft eene Proeve 
in het licht van vijf klinkdichten, 
in elk van welke eene der vijf 
vokalen was uitgelaten. Menkan 
zieh voorstellen dat de goede 
man, wat den inhoud betreft, 
juist niet veel bijzonders heeft 
kunnen leveren. 

CARDDCHO (BARTHOLOMEUS), een 
Italiaansch schilder, broeder van 
VINCENTIOS CARDUOHO (zie dat 
Art. -Wbk-), begaf zieh met 
zijnen meester ZOCCHERO , naar 
Spanje, om met andere kun-
stenaars aan het klooster-paleis 
van het Eskuriaal te arbeiden. 
Behalve de fresco's, welke hij 
voor dit groote gebouw vervaar-
digde, zietmen verscheiden zij-
ner schilderijen te Segovia, te 
Valladoiid en te Madrid, alwaar 
men in de kerk van den H. PHI
LIPPUS, de Afneming van het 
kruis, zijn meesterstuk, onder-
scheidt, Hij overleed in 1610, 
in het kasteel El Pardo, alwaar 
hij was begonnen eene gaanderij 
te schilderen, die zijn broeder 
ViNCENTius ten einde bragti Hij 
was ook met de beeldhouw- en 
bouwkunde bekend/ 

CARES (HARRV), eenEngelsche 
dichter en topnkunstenaar, leefde 
bijna altijd in behoeftige omstan-
digheden, en bragt zieh, ineenen 
wanhopigen oogenblik, den 3 
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Augustus 1744, om het leven. 
Hij heeft nagelaten eene Verza-
tneling van gedickten, zangstuh-
jes en. liederen, en eea boertig 
Treurspel, in 1734 tentooneele 
gevoerd en getiteld Chrononko-
tonthologos, waarin hij den hoog-
dravenden stijl der nieuwere 
Engeische treurspelen in een 
belagchelijk licht plaatst. Van 
hem is het beroemde Volkslied, 
God save great G E O R G E our hing 
(God spare, G E O R G E N « Groote, 
onzen koning). Tot zijnen lof, 
verdient opgemerkt te worden, 
dat hij in zijne gedichten, zelfs 
in zijne drinkliederen, den eer-
bied in acht neemt, dien men 

• aan de betamelijkheid en de ze-
den verschuldigd is. 

C A R E Y (W ILLIAM) , eenkenner 
der Oostersche talen, in 1762, 
te Paulersbury, in Nordkamp-
tonskire, in eenen stand gebp-
ren, die voor de ontwikkeling, 
der verbazende geestvermogens, 
welke hij van de natuur had 
ontvangen, niet zeer gunstig was. 
De zoon van een' schoenmaker 
zijnde, oefende ook hij dit beroep 
tot in den ouderdom van 24 
jaren uit; doch legde zieh le-
vens in zijne vrije oogenblikken, 
met ijver toe, op de beoefening 
van het Latijn, Grieksch en 
Hebreeuwsch. Door de Bapiiste 
calvinisten, i n ' 1 7 9 2 , tot het 
leeraarsambt toegelaten, werd 
hij in het volgende jaar naar 
Bengalen gezonden, om er het 
Evangelie te prediken. Door de 
Engeische compagnie in zijne 
bediening» gedwarsboomd, zoo 
verdeelde hij zijnen tijd tusschen 
de aankweelcing vandenindigo, 

en de beoefening van het Sans
kritisch en Bengalisch. In 1800 
begaf hij zieh naar de baptiste 
missionarissen, te Serampore, 
eene stad in de nabijheid van 
Calcutta, en brögt er eene po 
lyglot-boekdrukkerij tot stand 
bestemd om de talen van Hin 
dostan te bevorderen. In 1801 
tot hoogleeraar van het Sans 
kritisch bij het collegie van het 
fort William, te Calcutta he 
hoemd, bekleedde hij dien leer 
stoel met ijver, en overleed te 
Serampore, den 2 Junij 1834. 
Onder de talrijke, door hem 
nagelatene werken, onderscheidt 
men: l.o eene Sanskritische 
spraakkunst, Serampore, 1806, 
in 4.t«j — 2.o Bengadlsclie 
spraakkunst, 1805 , in 8.™ en 
1818 , in 8.TOJ — 3.0 Spraak
kunst der Mahratten-taal,i8l8, 
in 8.vo • •— 4.0 Woordenboek der 
Makratten-taal, 1810, in 8.T 0; 
— 5.o Bengaalsck-Woordenhek, 
1815, in 4.toj _ 6.o Hitopa-
desha (Indische fabelen), 1805, 
in 8 . ; — i 7.o Ramayana do 
Valmecki (Sanskritische gedich
ten), in het Engelsch vertaald, 
met den tekst en aanleekenin-
gen, 1806—1810, 3 dl.« in 
4 . to ; s.o Hortus Bengalensis, 
1 8 1 2 ; ook is hij de uitgever 
van de Flora indica door Bos-
B U R G H ; en heeft men ook van 
hem in het Engelsch en in het 
Bengaalsch eene Verhandeling 
over de natuurlijlce historie, de 
sterre- en aardrijkskunde. 

C A R E S ( F E L I X ) , zoon van den 
voorgaande, in 1786 geboren, 
begaf zieh, door het voorbeeld 
zijns vaders uitgelokt, naar In-
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die, en vestigdp ziehte Seram-
pore, alwaar hij den 10 Novem
ber 1822 overleed. Hij had reeds 
verscheiden werken in bet licht 
gegeven, onder welke men op-
merkt : l.o Sprdakkunst der Bir-
mansche taal, met de lijst der 
worlelwoorden, waaruit dezelve 
is zamengesteld, Serampore, 
1814, in 8.f° ; — 2.o Birmanseh 
Woordenboek; — 3.o Vidyahara-
vouli, een werk over de ontleed-
kunde in het Bengaalsch; — 
4.o Eene Verhandeling over de 
rcgtsgeleerdheid in dezelfde taal; 
benevens Vertalingen • der ' Ge-
schiedènìs van Engeland door 
GOLDSMITH, van eene Beknopte 
geschiedenis van Engelsch-Indie, 
enz. 

CARLETTI (PEREGRINO MARIA), 
bisschop van Montepulciano, den 
21 October 1757, uit eene adel-
lijke Toskaansche familie gebo
ren , volbragt zijne Studien in 
het collegie der Jesuiten te Prato, 
en zijnen theologischen leergang 
te Borne. Vervolgens in de con
gregate van het Oratorium op-
genomen, verliet hij dezelve 
weder in 1781, ora in een ge-
nootschap van missionarissen te 
treden. Na in den Venetiaan-
schen staat, in Lombardie en 
in Romagna le hebben gepredikt, 
werd hij tot rector van het se
minane Van Borgo-San*Sepolcro, 
daarna tot kanonik van Florence, 
en eindelijk, in 1801 tot bisschop 
van Montepulciano benoemd. De 
Berderlijke raadgevingen, welke 
hij in 1807, tè Sienna, in 4.*», 
in het licht gaf, bewijzen zijne 
verlichte godsvrücht en zynen 
vurigen ijver. Tijdens de ver-

yoeringvan Paus Pius VII naar 
Frankrijk, wist CARLETTI ZOO-
wel aan de verleiding als aan 
de Vrees het hoofd te biederi, 
en deed, zelfs aan de zuster 
van NAPOLEON eene onafhanke-
lijke stem hooren, die, terwijl 
zij zieh van de uitdrukkingen 
van B'ossuETbediende, ten gunste 
der regten van den H. Stoel re-
clameerde. Hij was bij net con
cilia van 1811 tegenwoordig, 
over jietwelke hij achttien hoogst 
belangrijke brieven in hand-
schrift neeft nagelaten. In zijn 
dioeees teruggekeerd, Vierde bij 
in 1814', de bevrijding van den 
Opper-Herder, en had omtrent 
dezen tijd gelegenheid, om ver
scheiden door het volk bedreigde 
officieren te redden. CARLETTI 
wilde zieh in de maatschappij 
der • Jesuiten begeven, welke hij 
altijd eene groote toegenegenheid 
had loegedragen, maarPiosVII 
beval hem, aan het hoofd van 
zijn dioeees te blijven. Deze 
prelaat is den 24 December 1827 
overleden. Onder de door hem 
nagelatene geschritten, merkt 
men op: l.o Onderrigting over 
de woekerleeningen , .1814; —• 
2.o Herderliße brief over de de-
vötie tot het H. Hart, 1814; 
— 3.0 Verhandeling'.;over de 
institutie der bisschoppen, Bo
logna , 1815, in 8 . ™ Daarep-
boven vindt men van hem in 
den Ami de la religion, verschei
den belangrijke aanteekeningen 
over de orde der Jesuiten. 

CARLISLE (FREDERIK. HOWARD, 
graaf van), pair van Engeland, 
en dichter, werd den 28 Mei 
1748 geboren. Na zijne Studien 
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volbragt te hebben, reisde hij 
door verschillende Staten van 
Europa, en verkreeg in 1777 
den post van geheimraad en 
schatmeesler van het buis des 
konihgs. In het volgende jaar 
was hij een der commissarissen, 
die naar de Engeische volkplan-
tingen van Noord-Amerika wer
den gezbnden* ten einde te 
beproeven, om de eischen der 
inboorlingen met die van het 
moederland overeentebrengen; 
rnaar zijüe zending had geenerlei 
resultaat, Hij gaf in 1778 een 
geschrift vol vuur in het licht, 
getiteld: Eendragten Ondergang, 
hetwelk hij kwistig deed ver-
spreiden. In 1779 werd hij 
eerstö commissaris vandenhan-
del en de plantagien, en, in 
February 1780, lord-luitenant 
van Ierland, dochreeds in 1782, 
deed het nieuwe ministerie hem 
door den hertog van PORTLAND 
veryangeD. -Toen sloot hij zieh 
bij de parüj der oppositie aan, 
waärbij hij echter slechts weinig 
invloed verkreeg. Hij was de 
oom en voogd van den beroem-
den dichter BYRON , en welligt 
openbaarde hij tegen denzelven 
al te yeel letterkundige afgunst. 
Om er zieh over tewreken, viel BYRON hem, in zijne English-
Bards and .Scoths Beviewers he-
vig aan, en Steide zijne letter
kundige voortbrengselen in het 
belagchelijkste licht. CARLISLE 
wilde hem niet weder zien, en 
begaf zieh naar een zijner land-
goederen, alwaar hij zieh tot 
aan zijnen dood, den 4 Sep
tember 1825 voorgevallen, met 
de beoefening der lotteren bezig , 
hield. BULMER heeft eene prach- | 

tige uitgave zijner Werken in 
het, licht gegeven, waarin men 
onderscheidt eene Ode op den 
dood van GRAY, in 1771 ge-
schreven; twee treurspelen, rfe 
wraak eens vaders en de stuf 
moeder, en eene vertaling der 
episode van den graafÜGwm, 
door DANTE. In al zijne werken 
ontwaart men krachtvolle trek-
ken en veel gevoel. 

CARLO ALBERTI. — Zie KABEL ALBERT. 
CARMINATI (BASSIANO), een be-

roemde geneeskundige, in 1760, 
te Lodi geboren, onderwees lan
gen tijd met den meesten bijval 
aan de universiteit van Pavia. 
In 1812 tot lid van het itali-
aansch instituut benoemd, ver-
rijkte hij de wetenschap met 
eene menigte belangrijke waar-
nemingen, en droeg aanmerkelijk 
bij tot de vorderingen der ge-
zondheidsleer en der heelkunde. CARMINATI overleed te Pavia in 
1830, en liet eenaantalwerken 
over de geneeskunde na. Als de 
belangrijkste worden genoemd: 
l.o De animaliim ex mephitibus 
ei noxiis halitibusinterilu, 
que proprioribus causis, Lodi, 
1777,; in 4.to- — 2.o Naspo- \ 
ringen over den aard en de «• 
gensohappen van het maagsap, 
met betrekking tot de genees- «» 
deheelkunde, in het Italiaansch, 
Milane, 1785, in 8.'»; - .3-0 

•Opuscula therapeutica, Pavia, 
1788, in 4.t» Er is slechts een 
enkel deel dezer verzameling in 
het licht versehenen, waarin 
men zeer belangrijke waarneroin- t 

gen aantreft; — 4.o Hygiene, 
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therapeutica el materia medica, 
Pavia, 1791—1793 , 3 dl.», 
in 8.™ 

CARREL (NICOLAAS ARMAND) , 
een letterkundige en publicist, 
te Bouanen, den 8 Augustus 
1800 geboren, trad in den ou-
derdom van. 17 jaren in een 
regiment ruiterij, en verliet bet-
zelve in bet volgende jäar, om in 
de school van St. Cyr te treden. 
Op het einde van 1819, werd hij 
als onder-luilenant, bij het 29.° 
infanterie - regiment geplaatst, 
hetwelk twee jaren later te Bel-
fort ging garnizoen houden. Kort 
daarna werd in die stad de za-
menzwering ontdekt, waarvan 
hij een der voornaamste be wer
kers was. Daar hij zieh bij zijne 
chefs en bij de regering als een 
gevaarlijk mensch zag geken-
merkt, nam hij in 1823 zijn 
ontslag, en terwyl hij zijne hei
lige pligten als burger vergat, 
ging hij zijne diensten den Spaan-
schen constitutioneelen aanbie-
den. Op den öogenblik, waarop 
de overtogt van de Bidassoage-
schiedde, beproefde hij, aan het 
boofd van een vijandelijk deta-
chement, de jonge soldaten mede 
te slepen, door hun de driekleu-
rige vlag te vertoonen; maar 
deze poging had geen gevolg. 
Nadat de zaak der omwenteling 
in Spanje verloren scheen, zag 
CARREL zieh, met een zeker getal 
Franschen, genoödzaakt om 
zieh bij capitulatie naar Liers 
in Katatonie te begeven. Daar 
de_Fransche regering oe capitu-

•latie niet geratifieeerd had, zöo 
werd hij bij zijne terügkomst 
m zb'n vaderland in hechtenis 

genomen, en achtereenvblgfend-
voör twee krijgsraden gevoerd, 
die hem ten dood veroordeelden. 
Gebrek aan formaliteiten deden 
deze vonnissen vernietigen, en 
na een jaar in de gevangenis te 
hebben doorgèbragt, werd CAR-
REL, door eenen derden krijgs-
raad te Toulouse, op het einde 
van 1824 vrijgesproken, en be-
gaf hij zieh in het volgende jaar 
naar Parijs, alwaar hij deloop-
baan der letteren intrad mei het 
Résumé etc. (Beknopt ovemgt 
der geschiedenisvan Schotland), 
met eene Inleiding door den heer 
THIERRY , 1825, in 18.™" ) dit 
werk had twee uitgaven ', en 
werd in hetzèlfde jaar door eén 
Behnoptoverzigt der geschiedenis 
van de nieuwere Grieken, 1825, 
in 18.™; 2.<> uitg. 1829, in 18.»"> 
gevolgd. In 1827, gaf hij in het 
licht Histoire etc. (Geschiedenis 
der tegen-omwenteling in Enge
land ander EAREL II en JACOBUS 
II), in 8.v° ; dit werk, waarin de 
schrijver gètracht had, meer of 
min naauwkeurige overeenkom* 
sten tusschen de drie laatste 
regeringen der STUÀRT'S, en die 
der drie kleinzönen vah LODE-
DEWIJK X V , te doen uitkomeri, 
werd in besieg genomen. De 
letterkundige werkzaamheden 
hadden CARREL nièt belet arti-
kels te leveren aan den Globe, 
aan den Gonstilètionnel én aan 
de Berne Francaise. In het be-
gin van' 1830 bragt hij, geza-
menlijk rnet dè heeren THIERS 
en MIGNET den National tot 
stand, welk blad bestemd was, 
om op eene Systematische wijze 
de regering kantevallen. CARREL 
had, zoo wel als al zyne con-
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.fraters, met een geheim genoe-
gen, het koninklijke gezag tot 
het noodlottige hulpmiddel van 
een coup d'etat gebragt gezien. 
Naauwelijks waren de Julij-or-
donnantien uitgevaardigd, of hij 
haastte zieh het prolest der 
dagbladschrijvers te onderteeke-
nen. Hij deed zieh gedurende 
de driedaagsche worsteling door 
zijne opgewondenheid en on-
verschrokkenheid onderscheiden. 
Het nieuwe bestuur belastte 
hem, in hoedanigheid van bui-
tengewoon commissaris, met 
het bezoeken der vijf departe-
menten van het voormalige Bre
tagne, waarvan bet van belang 
was den geest en den staatkun-
digen toestand te kennen. Bij 
zijne terugkomst, wees hij de 
prefectuur van het Cantal-dey.1 

van de hand, en de hoofd-
redacteur van den National ge
worden , wierp hij zieh weldra 
in eene vurige oppositie. Door 
zijne Sympathie der republikein-
sehe partij toegedaan , doch uit 
inborst edelmoedig, en een vij-
and der hevige maatregelen 
zijnde, lokten zijne wen'schen 
eene nieuwe omwenteling uit. 
Met de Julij-regering ontevre-
den, droomde hij eenigen lijd 
over het toekomstig ontstaan 
eener republiek, in welke hij 
zou geroepen zijn, om eene 
der voornaamste rollen te spe
ien. Maar zijne begoochelingen 
duurden biet lang; en op het 
einde van zijn leven scheen 
C A R R E L in , die moedeloosheid 
te deelen, die verscheiden der 
voornaamste bewerkers der om
wenteling van 1830 j bevangen 
heeft. De opvliegende levendig-

heid zijner inborst, en de rid-
derlijke onstuimigheid, die hem 
tot gewoonte was geworden, 
wikkelde hem dikwijls in zaken, 
die enkel door een tweegevecht 
eindigden. Nadat in de National 
eene aanhaling uit een ander 
dagblad had geplaatst, welke 
beleedigende zinspelingen voor 
den heer G I R A R D W , directeur 
jan la Presse, bevàtte, meende 
'deze zulks op G A R R E L te.moe-
ten verhalen, die er genoegen 
mede nam, om voor een ar-
tikel te vechten, hetwelk hij 
niet vervaardigd, en waar-
schijnlijk voor den afdruk niet 
eens gelezen had.. Na zyne te-
genpartij gekwetst te hebben, 
door eenen kogel in den onder-
buik getroffen, werd hij te Saint 
Mandé in een huis gebragt, 
alwaar hij den 24 Julij 1830, 
den geest gaf, na deze woorden 
te hebben uitgesproken : Hestert 
in het geloof van BENJAMIN CON

S T A N T , van M A N U E L en van de 

vrißeid. De godsdienstige gees-
ten waren bedroefd, dat een man, 
met' zulke schoone Vermögens 
begaafd, van zijn sterfbed de he-
melsche vertroostingen, die het 
sclioonste voorregt des mensch-
doms uitmakèn, verwijderd en 
verzuimd had, om van de laat-
ste oogenblikken gebruik te 
maken, welke de "Voorzienigheio 
hem had toegestaan, om in zijn 
gewetèn te treden, en om zw« 
tot den verschrikkelijken over-
togt naar de eeuwigheid voorte-
bereiden. Zijne lijkplegtigheden 
hadden te Saint-Mandé plaats, 
onder eenen toevloed van men
schen, die op meer dan 10,000 
personen geschat werd, onaer 
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welke men de beeren DE CHATEAUBRIAND-, ARAGO en BERENGER 
opmerkte, die;eene hulde van 
rouw aan. eenen man kwamen 
bewijzen, die aan zijn vaderland 
van uitstekende dienst had kön
nen zijn , indien hij. minder 
ingenomen wäre geweest met 
de: siechte leerstellingen zijner 
eeuw, en indien hij eeneandere 
rigting hadde gegeven aan de 
schitterende hoedanigheden, mot 
welke hij begaafd was. 

CARRENO DE MIRANDA (dön 
JÜAN) , een beroemde schilder 
in 1614 in Asturie geboren., 
en in 1685 overleden, wordt 
als colorist door de Spanjaarden 
lusschen TITIAAN en VAN DIJK 
geplaatst. PHILIPPDS IV benoemde 
hem tot schilder der kroon, en KAREL II schonk hem de St. 
Jakobs-orde. Men bewondert te 
Pampeluna zijne schilderij van 
de instelling van de orde der 
trinitarissen, in het klooster 
der religieuzen van dien naam. 
Madrid, Toledo, Alcala de He-
nares bezitten verscheiden zij
ner belangrijke voortbrengselen. 
Ook graveerde hij met het.steek-
ijzer. 

CARRION-NISAS (MARIA HENDRIK FRANCISGOS ELIZABETH , vrij-
heer), te Pesenas, den 17 Maart 
1767 geboren, was officier der 
ruiterij, toen de Fransche om-
wenteling uitbarstte. Zijne met 
de nieuwe orde van zakenover-
eenkomstige staalkundige begin-
selen gaven aanleiding tot zijne 
bevordering van raaire der döor 
hem bewoonde gemeente. In I. DEEL. 

1793 als federalist in de gevah-
genis geworpen, verkreeg hij 
den 9 thermidor zijne vrijheid 
weder, en ontweek nieuwe slor-
men, door zieh in de afzonde-
ring tebegraven, die 'zijn smaak 
voor de lotteren hem echter 
aangenaam maakle. Na den 18 
brumaire kwam hij te Partys 
terug,' alwaar hij le Due de 
Montmorency, ten tooneele liet 
voeren, welk treurspel zieh 
echter niet heeft kunnen hand-
haven. Tot lid van.het tribu-
naat verkozen, deed hij zieh 
aldaar minder opmerken als 
redenaar dan als slaatsman, ter-
wijl hij de vraagpunten der 
echtscheiding, des concordaats 
en der bij de huwelijks-contrac-
ten in acht te nemen formalitei-
ten behandelde. Ofschoon hij 
zieh als een der vurigste toe-
juichers van de invoering der 
keizerlijke regering had getoond, 
verviel hij echter in ongenade, 
wijl hij het besluit had afge-
keurd, hetwelk debroeders van NAPOLEON van het erfregt uit-
sloot. Omi er zieh over te 
troosten, wendde Inj zieh ah-
dermaal tot het tooneel, en 
deed uitvoeren Pierre-le-Grand, 
een treurspel dat niet ten einde 
kon worden gebragt. Hierdoor 
niet minder afkeerig geworden 
van het tooneel dan van de 
staatkunde, keerde hij tot zijnen 
eersten stand, dien der wapens, 
terug, en kwam in 1806, als 
luitenant onder de ordonnantie-
gendarmes. Daarna' als kapitein 
en vervolgens als eskadron-chef 
bij het leger van Portugal, en 
later bij het leger van Spanje 
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geplaatst, bewees hij gewigligo 
dienslen by de belegering van 
Saragossa; zoowel als by den 
slag van Talaveyra, waarvan 
hij het berigt en de bijzonder-
heden aan N A P O L E O N , die zieh 
toenmaals te Schönbrunn be
yond , qverbragt. In Spßnje 
teruggekeerd, werd hij in Ka
tatonie gebruikt; maar na zieh' 
le hebben doen overrompelen, 
verviel hij op nieuw in onge* 
nade, en werd op honderd mij-
len afstands van Parijs verban
nen. Hij diende niettemin als 
vrijwilliger bij den slag van 
Leipzig, en later bij den veld-
logt in Frankriß, alwaar hij 
zieh door verschillende bewijzen 
van moed onderscheidde. Onder 

• de restauratie buiten betrekking 
gebleven, bood hij N A P O L E O N , 
bij diens terugkomst van het 
eiland Elba, zijne diensten aan, 
ontwierp het adres aan het Fran-
sche volk, dat in het Mei-veld 
werd voorgelezen, en verde» 
digde de braggen van Sevres-
en St. Cloud, zoo gelukkiglijk 
tegen de bondgenooten, dat het 
provisioneel bestuur' hem tot 
brigade-generaal benoe'mde.; maar 
deze titel werd hem door de 
tweede restauratie niet beves-
tigd, die hem integendeel ge-
durende twee jaren , onder het 
opzigt der hooge policie deed 
plaatsen. Vrij eindelijk van-alle 
proscriptie, wijdde hij zieh ver-
der uitsluitend, aan het beoefe-
nen der Ietteren toe, en overleed 
te Parijs, in 1840. Men heeft 
van hem: l.o De P organisation 
etc. (Over de organisatie der 
gewapende magi in Frankriß, 
voornamelyk beschouwd, in hare 

betrekkingen met de overige 
maatschappeliße instellingen), 
Parijs, 1817, in 8 .™ j _ 2.0 
Essai etc. (Proeve over de alge-
meene geschiedenis der krijgs-
kunst), ib. 1823 ,2 di.B, in 8J«, 
met 14 plat.n CARRION-NISAS 
heeft medegewerkt aan de uit-
gave der Annales etc. (Jaarboeken 
der militaire feiten en vielen-
schappen) en aan de Victoim 
etc. (Zegepralen en overmnnin-
gen der Franschen) enz. 

C A B T E L L I E R (PETRUS), een 
beroemde beeldhouwer, te Pa
rijs , den 2 December 1757 
geboren , verdiende door zijne 
yoortbrengselen, van in 1808, 
in de zaal der tentoonsteliiog 
van voorwerpen van kunst, uit 
de handen van NAPOLEON, de 
decoratie van het legioen van 
eer te ontvangen. Zijne voor-
naamste gewrochlen zijn de 
Oorlog, een steenen standbeeld 
(in het paleis van het Luxem
bourg) ; de Eerbaarheid, in mar
iner (te la Malmaison); ARISTIDES 
de Regtvaardige (in het Luxem
bourg) ; het standbeeld van VEH-
G N I A U X , dat op den grooten trap 
van het Luxembourg geplaatst 
was, van waar het echter in 
1814 is weggenomenjdeßo«m, 
die hroonen uiideelt, en een met 
zegeteekens bedekt veld doorkopt, 
een steenen half-verheven beeld-
werk, boven de gedraaide boog 
der hooTddeur van het Louvre 
geplaatst; de Capitulatie van 
Ulm, een half-verheven beeld-
werk (op den triomf-boog van 
het Carrousel, van waar het in 
1815, is weggenomen); de Groot-
Conneslabel van. Frankrijk; de 
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gcneraal VALHUBERT (een stand-
beeld, bestemd om op debrug 
van LOOEWIJK XVI te worden 
geplaatst); LODEWIJK XIV, te 
paard, een steenen bas-relief, 
boven den hoofdingang van 
bet Invaliden-gesticht; LODEWIJK 
XV, in metaal, te Reims; MINERVA, die met haren toerpschicht 
de aar de slaai, eh er denolijf-
boom uit doet ontstaan, te Per-
sailles; LODEWIJK XV, te Parijs; 
hij was met den heer PERCIER , 
böuwkundige, en DuPATY,beeld-
houwer (zie beide Artikels) be-
last geweest met de uitvoering 
van een gedenkteeken voorden 
hertog van BERRY. CARTELLIER 
was sedert 1810 lid van het 
Instituut, en hoogleeraar bijde 
koninklijke school van schilder
en beeldhouwkunde. Dezekun-
stenaar'overleed in 1830. 

CARTWRIGHT (de majoor JOHN), 
een Engelsche staatkundige 
schrijver, in 1740 te Mamham 
in het graafschap Nottingham 
geboren, diende gedurende eeni-
gen tijd bij bet leger van den 
grooten FREDERIK , en begaf zieh 
vervolgens onder de Engelsche 
marine, waarbij hij zieh met 
roem onderscheidde. Na ver
scheiden togten, verkreeg hij 
den rang van scheeps-luitenant. 
Tijdensr den oorlog met de En
gelsche volkplantingen, verliet 
hij de zee-dienst, en werd ma
joor bij de landmagt van het 
graafschap Nottingham. De ge
Schriften, welke hij in het licht 
gaf, deden hem in 1792 afzet-
ten, en hij begaf zieh naar het 
graafschap. Lincoln, alwaar hij 

zieh met den akkerbouwen met 
nieuwe uilgaven over staatkun
dige onderwerpen bezig hield. 
Hij.nam groolelijks deel aande 
verheffing van KAREL WOLSELEY; 
en daar hij zieh betrokken vond 
in de onlusten, welke dezelve 
vergezelden, zoo werd hij tot 
eene boete van 100 ponden Ster
lings veroordeeld. CARTWRIGHT 
was geregeld tegenwoordig bij 
de vereenigingen der hevigste 
voorstanders van de parlemen
taire hervormingen, en gaf ter 
verdediging derzelve een aantal 
losse stukjes in het licht, die 
eene al te ongeregelde zucht naar 
onaf hankelij kheid verraden. Nog 
heeft men van hem verscheiden 
Verhandelingen in de Landbouw-
kundige Jaarboeken van YOUNG. 
Hij is den 23 Augustqs 1824 
overleden. —Miss CARTWRIGHT, 
zijne nicht, höeft in het licht 
gegeven : Leven en brieftvisse-
ling van den majoor CARTWRIGHT, 
Londen, 1826, 2 dl,», in8.v», 
met platen en kaarten. 

CASA-BIANCA (LUCIO) , in 1755, 
in Corsika, uit eene aanzien-
lijke familie geboren, begaf zieh 
vroegtijdig in de zee-dienst. Door 
zijn département tot afgevaar-
djgde bij de conventiebenoemd, 
stemde Inj er voor de onbepaalde 
gevangenhouding van LODEWIJK 
XVI. Na den afloöp der zittin-
gen, kwam hij in den raad der 
vijf-honderden, alwaar hij in 
verschillende omstandigheden de 
maatregelen ondersteunde, door 
het directorium ter organisatie 
derzeemagtvoorgesteld. Daarna 
trad hij in dienst, maakteals 

2 
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kapilein van het schip POrieni 
den togt naar Egyple mede, en 
bevond zieh m die hoedanigheid 
bij den slag van Aboukir, al-
waar hij den 1 Augustus 1798, 
met zijn tienjarig zoontje, dat 
hem niet had willen verlaten, 
sneuvelde. ' 

GASA -B IANCA (de graaf R A P H A E L 
DE) , luitenant-generaal, den 27 

• November 1738 , te Vescovato 
in Corsika geboren, nam dienst 
onder de troepen, door L O D E -
W H K XV afgezonden, om de 
onderwerping van dit eiland te 
voltooijen. Tot kapitein in het 
regiment van Butta-Fuoco be-
noemd, kwam hij in 1770 in 
Frmkrijk, en keerde in 1772 
naar zijn vaderland terug, al-
waar hij in het provinciaal-Cor-
sikaansch regiment diende; van 
rang tot rang, werd hij tot dien 
van kolonel bevorderd, en voerde 
tjjdens de Fransche omwenteling 
het bevel over genoemd regi
ment. C A S A - B I A N C A was een der 
vier afgevaardigden, in 1789, 
door Corsika, gezonden, om de 
Nationale vergadering te bedan
ken , die genoemd eiland als een 
integraat gedeelte van Frankriß 
had erkend. Sort daarna tot ko
lonel van het regiment van Berry 
benoemd, vereenigde hij zieh 
met het Noorder-leger, en be-
last met de berenning der stad 
Bergen, gaf hij bewijzen van 
koelbloedig- en onverschrokken-
heid, in de verstrooijing, te weeg 
gebragt door het geringe ver-
trouwen der Soldaten in hunne 
veldheeren, die zij van verraad 
beschuldigden. In hetzelfdejaar 
met den rang van veld-maar-

schalk bij . het Alpen-ieger ge-
plaatst, onder de bevelen van 
MONTESQUIOU , die hem het be. 
vel over de voorhoede toever-
trouwde, trok hij Savooije door, 

. achtervolgde de Piemonteezen, 
en hield eerst halt aan den voet 
van den kleinen St. Bernards-
berg. Den 11 October 1793 
met het bevelhebberschap van 
Corsika bekleed , en belast om 
zieh van Sardinie meester te 
maken, vertoonde hij zieh onder 
de muren van Cagliari, maarge-
brek aan krijgstucht onder eene 
bende Marseillanen, deed deon-
derneming mislukken, en men 
was genoodzaakt zieh weder in 
te schepen. De Engelschen, 
door P A O L I ingeroepen, landden 
in Corsika den 22 Mei 1794; en 
C Ä S A - B U N C A zag zieh bijna even 
zoo spoedig in Calvi belegerd. 
Ofschoon de stad siecht versterkt 
en siecht van krijgs-voorraad 
voorzien was, en hij slechts zes 
honderd manschappen bij zieh 
had, hield Inj een beleg vanne-
gen-en-derlig dagen en een bom-
bardement uit, dat het grootste 
gedeelte der stad in asch legde. 
Met tachtig man, uitgeput van 
honger en vermoe'rjenissen, oyer-

I gebleven, capituleerde hij, doch 
! op voorwaarden even zooeervol 

voor zijne dapperen als voorde 
inwoners. Deze roemrijke ver-
dediging verschafte hem het bre
vet van divisie-generaal. By 
begaf zieh naar het leger van 
Italie, vereenigde zieh met MAS; 
S E N A , en werd tot bevelhebber 
van het dep.* der Zee-Alpenbe-
noemd. De generaal en chef 
B O N A P A R T E belastte hem, om 
Corsika weder onder Fransche 
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heerschappij te doen komen 5 en 
nadat de Engeischen dit eiland 
verlalen hadden, vatte CASA-BIANCA het bevelhebberschap 
over Liamone weder op, hetwelk 
hij later met dat van Genua ver-
wisselde. Naar Bretagne gezon-
den om er eenige koningsgezinde 
bewegingen te onderdrukken, 
hield hij zieh bezig rnet de 
versterking van Saint-Brieux, 
toen BONAPARTE, eers'te consul 
geworden, hem tot lid van den 
senaat benoemde. In 1814, ver-. 
hief LODEWIJK XVIII hem tot 
pair van Frankrijk. Bij de tweede 
restauratie werd hij van de hoo-
gere kamer uitgesloten, wijl hij 
gedurende de honderd dagen 
zitting in dezelve had genomen ; 
doch bij koninklijk besluit van 
21 November 1819, werd hij 
in dezelve hersteld. Hij is in 
1825 overleden. 

CASANDOVA (ANTONIUS) , een 
Genuees, die in de 16.« eeuw 
leefde, heeft zieh door zijne 
kindertrouw beroemd gemaakt. 
Zijn vader, LEONARDO DE CASA-. NUOVA , een der aanhangers van 
den. Corsikaanschen held SAN-PIETRO, gevangen genomen zijn-
de, neemt ANTONIUS vrouwen-
kleederen, en komt met een 
korfje levensmiddelen aan de 
hand, in de gevangenis. In 
allerijl scheert hij zijnen vader 
den baard, doet hem de klee-
deren aan, waarmede hij zieh 
vermomd had, geeft hem alle 
noodige inlichlingen ter bevor-
dering zijner ontvlugting, en 
redt hem in de daad. DeGenu-
eezen veroordeelden. den deugd-

zamen ANTONIUS om opgehangen 
"te worden, en, door eene uit-
gezochte wreedheid, deden zij 
hem dit vonnis ondergaan, voor 
een der vensters van het kasteel 
Fiani, het erfgoed zijner voor-
ouders, en zijne geboorteplaats. 
Dit kasteel werd. vervolgens 
verwoest, en alles wat hetzelve 
bevatte aan de vlammen ter 
prooi gegeven. Om zijnen zoon 
te wreken, vereenigde LEONARDO 
zieh met ALFONSO ORNANO , zoon 
van SAN-PIETRO , en gedurende 
twee jaren verwoestten beide 
alle'Genueesche bezittingen. 

CASA-TILLY (don FRANCISCUS XAVERIUS EVERARDUS DE TILLY GARCIA DE PAREDES, mark'ies 
van), Spaansch admiraal, in 
1712 geboren, begaf.zich onder 
de garde-mariniers , en werd, 
voornamelijk wegens zijne Ver
diensten, spoedig be vorderd. Hij 
Voerde met de meeste onder-
scheiding hot bevel over de 
Spaansche vloten, voornamelijk 
in de jaren 1768 en 1769, en 
vopral in 1776 en 1778, als 
wanneer hij. met het beste ge-
volg debelangrijke.onderneming 
aanvoerde tegen de Pprtugeesche 
kolonien van S.a Catharina en 
S.° Sacramento, op de kusten 
van la Plata. In 1792, werdhij 
tot algemeen directeur der vloten 
bönoemd, en twee jaren later tot 
kapitein-generaal der zeemagt: 

' hij overleed den 11 Decb. 1795. 
Van KAREL III had hij den titel 
van markies en verscheiden 
andere gunslbewijzen ontvan-
gen; eene billijke belooning voor 
zijne acht-en-zesligjarige dienst. 

3 
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C A S E N A V E (ANTONIUS D E ) , lid 
der nationale conventie in Frank-
Hjk, den 9 December 1763 > 
le Lamboye (Nedcr-Pyreneen) 
geboren, was eerst advokaat, 
daarna plaatsvervangend advo-
kaat-generaal bij het parlement 
van Pan. In 1792' naar de 
conventie gezonden, sprak hij, 
loen hij werd opgeroepen om 
zijne stem uittebrengen over het 
lot van L O D E W I J K XVI, de vol-
gende woorden uit: >> De dood 
van LODEWIJK. XVI is, volgens 
mijae innerlijke overluiging, het 
graf der openbare vrijheid en 
de .zegepräal van de vijanden 
des vaderlands. De tegenstrij-
digheden en drogreden, welke 
de kunst gedurende den loop 
dezer procedure heeft uitgevon-
den, bevestigen mij al meer en 
meer in de door mij uitgedrukte 
beginselen. De opeenstapeling 
Zoo veler slrijdige magten schijnt 
mij toe eene gewelddadige ge-
drogtelijkheid te zijn , waaraan 
ik geenerlei deel wil nemen. 
De eenige op L O D E W I J K toepa's-
selijke strafwet is die, welke 
zijne vervallenverklaring uit-
spreekt. Het algemeene welzijn 
gebiedt ten zijnen opzigte eenen 
maatregel van algemeene veilig-
heid. Dientengevolge . besluit 
ik: l.o tot de opsluiting van 
L O D E W I J K en zijne familie tot 
na den vrede , en . tot hunne 
eeuwige verbanning na dat tijd-
stip; 2.o dat de stemmen der 
leden, welke bij de instructie 
dezer zaak niet tegenwoordig 
zijn geweest, voor het vonnis 
niet geteld worden; 3.o dat 
om in het gebrek van recusatie 
der leden te voorzien , die voor 

deze uitspraak verdacht zijn, 
de meerderheid van stemmen 
ten minste tot twee derde worde 
bepaald. Ik vraag acte van dit 
mijn voorstel." Toen de ver-
oordeeling ten dood was uitge-
sproken, sprak hij met vuur 
voor het uitstel, en later vreesde 
hij niet te vragen, dat MARAI 
in staat van beschuldiging zOu 
worden gesteld. CASENAVE werd 
echter niet betrokken in de 
proscription van den 31 Mei. 
Hij onttrok zelfs aan den dood 
B A R A G U E Y D ' H I L L I E R S en den 
generaal K I L M A I N E . Lid van den 
raad der Vijf-honderden, werd 
hij na den 18 brumaire tot de 
commissie beroepen, belast om 
de grondslagen der constitutie 
van het jaar VIII te leggen. 
Hij werd Vervolgens lid van het 
nieuwe welgevende ligchaam, 
waarvan hij tot secretaris, en 
in 1810 lot vice-president werd 
verkozen. In .1815 tot de kamer 
der vertegenwoordigers verko
zen , nam hij er geene zitting 
in en overleed te Parijs, den 
16 April 1818. 

C A S E S . — Zie LAS -CASES. 

* C A S P A R I (HENDRIK WILI-EM). 
te Wezel in 1770 geboren, 
was een ze6r verdienstelijk por-
iretteekenaar, die eene geluk-
kige gelijkenis met eene keuriga 
uitvoering vereenigde. Aan hem 
heeft men eene menigte spre-
kend gelijkende afbeeldingen te 
danken van beroemde Neder-
landsche mannen, vooral g6 -

leerden, dichters en kunstenaars, 
die in zijnen tijd bloeiden, e" 
van welke er vele in het kopef 
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gegraveerd zijn, onder anderen 
van de dichters R, FEITH, W . BILDERDIJK, C. LOOTS, H. TOL-LENS Cz, S. JZ. WISEHUS, J. KINKER , J. VAN "WALKE , B, K.LWN Bz, M. C . VAN HALLE , A. BOXMAN , J. L . NIERSTKASZ Jr., H. MEWER Jr. en J. VAN 'SGRAVENWEERT , die de eerste 

jaargangen van den Nederland-
sehen Muzen-almanak versieren. CASPARI pverleed in behoeftige 
omstandigheden te Amsterdam, 
den 8 September 1829. 

* CASSEL (FRANZ PETER) , een 
beroemde geleerde, in 1784 te 
Keulen geboren, oefende- zieh 
met de meeste inspanning in 
de wis-, natuur-, schei- en 
ontleedkunde, benevens in- de 
oude- en nieuwere talen, belrok 
daarop de hoogeschool van Göt
tingen , en begaf zieh van 
daar naar Parißs. Teruggekeerd 
zijnde, werd hij in zijne ge-
bobrteplaats als hoogleeraar der 
natuurlijke hislorie, kruid- en 
scheikunde aangesteld. Ook als 
dichter trad- hij in 1811 met 
een fragment van een groot 
gedieht: die Pflanzenwelt, te 
voorschijn. In 1815 werd hij 
aan de universiteit van Gend, 
als hoogleeraar; in de wis- en 
natuurkunde beroepen. Hij over-
leed in 1821. CASSEL schreef met 
beirekking tot de natuurkundige 
wetenschappen verscheiden be* 
langrijke verhandelingen. REES VON ESENBECK noemde een plan-
tengeslacht naar hem Gasselia. 

CASTELBERG (BALTHASAR VON), 
in 1748, in Graauwbunderland 

X 

geboren. Na zijne Studien te 
Bazel volbragt te hebben, werd 
hij lid der Graauwbunder-sy-
node, en oefende het leeraars-
ambt in verscheiden parochien 
uit, alwaar hij den roem van 
een even zoo geleerd als bemin-
nelijk man verwierf. In 1789, 
werd hij door de algemeene 
stem der gemeente Ilms tot den 
rang van proost dier stad be
roepen. Het vertrouwen, hetwelk 
hij genoot, deed hem in 1808,. 
in de synode van Tusi, benoe-
men tot deken van het Graauw-
bunder-verbond, en- dien ten 
gevolge tot president en bestuur-
der van de geheele Protestant-
sehe geestelijkheid des kantons. CASTELBERG , Wiens regtschapene 
en verhevene ziel naar de waar-
heid dorstte, zocht dezelve ijvo
rig en ter goedertrouw. Hij 
had rijpelijk het stelsel van KANT en de overige wijsgeerige 
leerstellingen zijner eeuw beoe-
fend, en in dezelve niet anders 
gevonden dan dwaling en be-
goocheling. Eene ernstige ziekle, 
die hem in 1825 overviel, be-
woog hem, om het Protestan
tismus geheel en al te vertaten, 
en de catholijke godsdienst te 
omhelzen. Bij eenen Latijnschen 
brief, die in den Würzburger 
Kirchen-Freund werd opgeno-
men, nam hij afsoheid van de 
synode, terwijl hij zijne paro-
chianeh bedankte voor de -hem 
betoonde belangstelling; hij ont-
wikkelde de beweegreden zijner 
bekeering, die door eene diepe 
overtuiging haar beslag bekomen 
had, en waarvan het verlies 
van zijn kerkelijk inkomen, en 
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andere voor de natuur moeije-
lijke opofferingen hera niet had-
den kunnen terughouden. "Van 
dien oogenblik af legde CASTEL-BERG eene godsvrucht aan den 
dag, welke zieh steeds gelijk 
bleef, en bij smaakte het ge-
noegen zijn voorbeeld door zijne 
familie gevolgd te zien. Eene 
vaderlijke breve, welke hij van 
LEO XII ofttving, en waarbij 
de Opperherder hera geluk 
wenschte met zijn besluit, en 
hem aanrnoedigde om er bij te 
volharden, veroorzaakte hem 
eene levendige vreugde. Bij het 
loenemen zijner jaren, maakte 
hij er zijne voornaamste Studie 
van, om zieh tot den dood 
voortebereiden. Pater BRUNNER , 
apostolisch missionaris, bezocht 
hem dikwijls, en gedurende de 
ziekte, waarvan de snelle vor-
deringen hem zijn aanslaande 
einde aankondigden, ontving hij 
de H. Sacramenteö. uit de han-
den van den pastoor van Sevis. 
In zijne laatste • o'ogenblikken, 
gaf CASTELBERG bewijzen van 
het levendigste geloof. Na de 
beilige Maagd te hebben aan-
geroepen, en de algemeene' ab
solutio verzocht en ontvangeh 
te hebben, nam hij afscheid van 
al degene die hem omringden. 
Een brief zijner klein-dochter ELIZABETH VON CASTELBERG geeft 
de treffendste bijzonderheden op 
betrekkelijk zijn uiteinde. Hij 
overleed te Bauz, den 10 Oc-
tober 1835. 

CASTEL-CICALA (don FABRICIO RUFFO , prins van), een Napoli-
taansche diplomaat, die uit eene 
oude en aanzienlijke familie van 

het rijk der Beide-Sicilien af-
stamde, werd in 1792 met eene 
zending naar Lenden belast, en 
daarna door deNapolilaansche re
gering tot hären gevolmagtigden 
minister te Parijs benoemd. Op 
zijne weigering om dien nieu- \ 
wen post te aanvaarden, werd , 
de prins naar Napels terugge- 1 

. roepep, en kort daarna, zonder 
eenig officieel karakter, mei 
het beheer der buitenlandsche 
aangelegenheden belast. In 1796 : 
werd hij lid van de staats-junta 
(Giunta di Stato), door den mi
nister ACTON opgerigt, en ver-
ving hem als voorzitter in die 
•welke volgde. Weldra zag het 
hof zieh verpligt de wijk naar 
Sicilie te nemen, werwaarts 
hij hetzelve spoedig volgde. Men 
heeft dezen prins beschuldigd 
de reactie te hebben begunstigd, : 
die bij de terugkomst van het 
hof van Napels plaats had. In , 
1800 begaf hij zieh naar Zf- ' 
den met eene geheime zending , 
aan den prins-regent. In 1816 ! 
kwam hij met den titel van 
ambassadeur in Franhrijk; in 
Junij 1816, ging hij in Provence MARIA CAROLINA , de bruid van ; 
den hertog van BERRY, ontvan-
gen. Den 26 Septb. deszelfden 
jaars onderteekende hij hethan- : 
dels-verdrag met Engeland, dat 
voor deze mogendheid zeer gün
stig was. Hij overleed te Parijs 
in de maand April 1832. 

CASTRIES (ARMAND NICOLAAS AUGUSTINUS, hertog VAN), zoon 
van den markgraaf van dien 
naam (zie dat Art. -Wbk.-), 
werd in 1757 geboren, wasko- t 
lonel en maakte in die hoeda-
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nigheid den onafhankelijks-oor-
l.og van .Amerika mede. Bij 
z'yne terugkomst werd hij tot 
brigadier der ruiterij bevprderd, 
en in 1788 tot veldmaarschalk. 
Door het burggraafschap van 
Parijs tot de algemeene staten 
afgevaardigd.'slemde hij er steeds 
met de verdedigers der monar
chie. Na den afloopderzittingen, 
nam hij de wijk naar Zwitser-
land, daarna naar Ruitschland, 
alwaar hij tot in 1794 bij het 
leger van CONDÉ diende. In het 
volgende jaar begaf hij zieh naar 
Portugal. In 1814, in Frank-
rijk teruggekeerd, wèrd hij tot 
pair, éntotgouverneurgeneraal 
aer militaire afdeeling te Rona
nen benoemd. Hij overleed den 
25 January 1842. 

CASTRIOT. — Zie SCANDER-BEG 
-Wbk.-

CASTRO. — Zìe INES DE CAS
TRO -Wbk.-

* CATALANI (ANGELICA) , in 
1780, te Sinigaglia in den 
Kerkelijken Staat geboren, werd, 
in 1794, uit hoofde van hare 
schoone stem , in een klooster 
te Sinigaglia opgenomen. Zij 
zong de dienst, en het klooster 
voorzag in hare verpleging en 
opvoeding. Omstreeks dien tijd 
bevond zieh CAROS, directeur 
van den schouwburg la Fenice, 
te Venetie, in groote verlegen-
heid ; hij had zijn theater voor 
den carnaval geopend, en , te 
midden van den schitterendsten 
bijval despublieks, ohtvielhem 
door den dood zijneprima donna. 

Daar het voorshands onmogelijk 
was haar te vervangen, zag 
CAROS zieh genoodzaakt zijn the
ater te sluiten. ZAMBONI, muzijk-
afschrijver van den schouwburg 
la Fenice, zeide hem dat hy 
een jong meisje kende, helwelk 
de grootste verwachtingen in-
boezemde, en wier stem hem 

.uit zijnen hagchelijken toestand 
redden zoude, indien men be- ' 
werken konde, dat zij het kloos
ter voor het tooneel verwisselde. 
CAROS en zijn muzijk-kopiist 
begaven zieh naar Sinigaglia, 
hoorden de zangeres in de kerk, 
en keerden, in verrukking over 
hunne ontdekkiug, naar VenetiS 
terug. Aan CATALANI , haar' va-
der, goudsmidswerkman, die aan ' 
den schouwburg den hören blies, 
werden groote aanbiedingen ge-
daan , en de jeugdige virtuose 
verliet het klooster. MARCHESI, 
die destijds in Venetie zong, en, 
bij ontstentenis eener prima 
donna, werkeloos bleef, beijverde 
zieh om de debutante een weinig 
te doen instuderen, leerde haar 
twee rollen, en verscheen met 
haar ten tooneele in de Lodoiska, 
van MAVER. Het schoon orgaan 
der nieuwelinge, de fikschheid 
harer intonatie, deden hare on-
ervarenheid in de zangkunst 
voorbijzi'en; zij slaagde volko-
men. Mevr. CATALANI werd voor 
het volgende tooneeljaar aan den 
schouwburg te Venetie geenga-
geerd, en vertrok daarop naar 
Lissabon, waar haar hetzelfde 
succes verbeidde. Haar naam 
was reeds in Europa vermaard, 
toen zy, in 1806, te Parijs 
kwam, en te St. Cloud in twee 

5 
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concerten, 4 en 11 Mei zong. 
Alle beroemde toonkunstenaars, 
die in Parijs kwamen, wer
den uitgenoodigd zieh in des 
keizers concerten te laten hoo-
ren, onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde, dat zij eene eer-
volle, en aan hunne Verdienste 
geevenredigde, belooning in geld 
zouden aannemen, De virtuozen, 
vooral de vrouwen, weigerden 
gewoonlijk die belooning, in de 
hoop daarvoor in de plaats eenig 
geschenk in kleinodien te ont-
vangen, ofschoon ook daarvan 
de geldswaarde veel minder 
wäre. Een geschenk van N A 
POLEON was het doel hunner 
eerzucht. Mevrouw C A T A L A N I 
verkreeg zulk een gunstbewijs 
niet, maar zij werd ruim be-
taald: 5000 francs in kontan-
ten , eene jaarwedde van 1200 
francs, en twee vrije avonden 
in de zaal der opera tot het 
geven van concerten, waarvan 
de bruto-opbrengst ten bedrage 
van 49,000 fr. haar werd uil-
betaald. Zoodanig was de be
looning, welke N A P O L E O N aan 
deze cantatrice schonk, omdat 
zij twee malen voor het hof in 
St. Cloud had gezongen. Mevr. • 
C A T A L A N I had zieh in den echt 
verbünden met een oud militair, 
den heer D E V A L L E B B E G U E . Zij 
had echter hären geboortenaam 
hlijven voeren, welken zij had 
beroemd gemaakt en dien zij 
tot kort voor haar uiteinde be-
hield. — In 1815 verwierf zij 
het privilegie der Italiaansche 
opera te Parijs; zij bestuurde 
deze onderneming lang genoeg 
om haar te doen in duigen 
vallen en zieh, ten koste der | 

tooneelspelers, te verrijken. Zij 
deed zieh omringen door acteurs 
zonder talent, door goedkoopo 
muzijkanten, meenende, dat al-
leen haar talent toereikend was 
om aan het publiek te voldoen. 
De appointemenlen der sym-
phonisten stelde zij op den 
laagst mogelijken trap, de zin-
gende directrice deed haar voor-
deel met deze besnoeijingen, 
waarover de geheele wereld 
verontwaardigd was. Zij Ver-
liet Parijs, waar haar talent 
schier al deszelfs vermögen en 
aanzien had verloren, en be-
gaf zieh naar Engeland, waar 
zij vorige bewonderaars vond, 
Het Parijsche publiek was afkee-
rig geworden van de bravour-
arias, welke mevrouw CATALANI 
voor zieh deed vervaardigen 
door roemlooze muzijk-dicbters, 
welke zij bezoldigde. Dit genre, 
het' eenige, hetwelk voor de 
prima-donna geschikt was, ge
lullte volkomen bij de Engel-
sehen , en bij hen maakte de 
cantatrice eene groote fortuin, 
welke zij door hare reizen in 
Rusland, Pruissen en Zweden 
nog vermeerderde. In 1825 liet 
zij zieh andermaal te Parijs^ 
de Salle Clery hoören, doch 
zonder eenig succesj de begoo-
cheling was verdwenen; m8D 

bewonderde nog hare schoone 
stem, maar hare toursdeforoe, 
welke men vöör twintig jaren 
had toegejuicht, werden nu 
geoordeeld van eenen siechten 
smaak, en siecht uitgevoerdje 
zijn. Men had sedert dien lp 
de zangeressen. MAINVIELLE-FO-
D o n en PASTA gehoordj h e t 

publiek was kenner geworden. 
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— De stero. Van mevr. CATALANI 
was eene sopraan van den uif-
geslrektsten omvang, het /«in 
het diepe en het mi in net 
schelle hooge bezittende. Eene 
krachtvolle, schitterende, vi-
brerende en ongemeen buigzame 
stem, de meest verbazende moei-
jelijke passages met een brio 
uitvoerende, hetwelk op het 
publiek eene levendige werking 
deed. Daar zij op het tooneel 
versehenen was, nog eer zij 
de zangkunst had geleerd, was 
hare stem niet geposeerd, en 
slaagde niet in de langzame en 
aanhoudende slukken. De aria 
de la tromba en vele andere 
dergelijke zangwijzen waren hare 
gewone toevlugt. vllet was mevr. 
CATALANI, diede variatien inde 
mode bragt; zij zongdie, welke 
RODE voor de viool had gecompo-' 
neerdj zij componeerde variatien 
op de aria van PASTELLO : Nel cor 
più non mi sento, en op het 
kleine koor van de tooverfluit: 
0 dolce concento! Daarin bestond 
haar repertorium, hetwelk zij 
altijd zong, en waarbij zij soms 
tenor- en zelfs bas-arias voegde, 
zoo als, onder anderen, uit de 
bruiloft van FIGARO: Non più 
andrai, welke aria zij op de 
koddigste wijze van de wereld 
varieerde, ten spijt van het ge-
zond verstand en van den goe: 

den smaak. Kortom*,,de stem 
van mevr. CATALANI was een 
wonder, zij heeft haar, den 
schiüerendsten roera verworven. 
De fortuin had zelden met zoo 
milde hand hare gaven op de 
loopbaan eener toonkunstenares 
uitgestrooid. •— De noordsche 
hoven betwistten elkander haar 

bezit: groote vorstinnen namen 
haar in hären intimen omgang 
aan; een gouden regen stortte 
zieh op hare schreden uitj er 
ontbrak aan zoo veel geluks 
niets dan een weinig längere 
duurzaamheid van het kunst-
talent, en van de zinsbegoo-
cheling op welke dat geluk was 
opgebouwd geweest. Wij zullen 
dit artikel niet besluilen, zon-
der er bij te voegen, dat me-
vrouw CATALANI, die öp eene 
zoo onkiesche wijze op de ap-
poinlementen der arme drom* 
mels van tooneelspelers aan den 
Italiaanschen schouwburg te Pa
rtys had gespeculeerd, laterzich 
zeer edelmoedig heeft betoond, 
door menigwerf haar talent len 
behoeve van ongelukkigen uit 
te oefenen. Mevr. CATALANI was 
van eene meer dan middelmatige 
statuur; haargelaat was schoon 
en bevallig. Als ' actrice bene-
den het middelmatige, had zij 
het tooneel vroegtijdig verlaten, 
om alleen in concerten te zin-
ge'n; in de dagelijksche verkee-
ring was zij zonder aanmatiging, 
en als gade en moeder, heeft 
zij altijd de meest verdiende 
achting genoten. Zij overleed 
onder den onbekenden naam 
van mevrouw de baronnes DE 
VALLEBREGUE, te Partys, aan' 
de cholera, den 18 Junij 1849. 

CATEL (KAREL SIMON), een 
beroemde componist, lid van 
het instituut, ridder van het 
Fr. legioen van eer werd te 
VAigle (Fr. Orne-dep.t), in 1773 
geboren. Hij kwam zeer jong 
te Partys, alwaar SACOHINI en 
GOSSEC er behagen in schepten, 
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om zijnen gelukkigen aanleg te 
ontwikkelen. Dezen laatsten, 
die tot componist der muzijk 
van de nationale garde werd 
benoemd, in 1790 loegevoegd, 
legde C A T E L zieh bijzonder toe 
op de zarnenstelling van mar-
schen en militaire passen, en 
begon met een De profundis 
met groot orchest, voor de lijk-
plegtigheid, waarmede de bur-
ger-garde de nagedachtenis van 
hären majoor.generaal GODVION 

wilde vereeren. Hy overtrof 
aller verwachting; tot dusverre 
was men nog niet op het denk* 
beeld gekomen, om uit de mu
zijk der nationale feesten de 
snaar-instrumenten te verban
nen , die in de openlucht zoo 
weinig uitwerksel te weeg bren-
gen. C A T E L beproefde deze 
nieuwigheid : hij componeerde 
Symphonien en choren met groot 
orchest, enkel voor blaas-instru-
menten. De eerste proeve van 
dit nieuwe stelsel had plaats 
bij gelegenheid van den Lofsang 
aan de Overwinning, na den slag 
van Fleurus, door L E B R U N ver-
vaardigd. Dit stuk, uitgevoerd 
op het feest, den 11 messidor 
van het 2.E jaar, op de Tuile-
rien gegeven, verwekte eene 
algemeene geestdrift, en van 
dien oogenblik af volgden al 
zijne kunstbroeders, voorderge-
Hjke feeslen, zijne wijze van 
behandelen. In het jaar III tot 
hoogleeraar der harmonie bij 
het nieuw opgerigte conservato-
rium benoemd, deelde C A T E L 

het resultaat zijner Studien en 
zijnër théorie van onderwijs, 
in zijne Traité d'harmonie mede, 
welk in 1802, in het licht 

verscheen. Dit werk, kort daarna I 
als classiek aangenomen, ver- | 
nieligde het stelsel ' der grond-
stem, door RAMEAU ontworpen, 
en waarover' langen lijd hebben i 
geschreven, zonder het eens te ' 
kunnen worden , D'ALEMBEUT Í 

ROUSSEAU en verscheiden ande
ren. De diensten, door CATEL 

aan het grondig onderwijs van 
alle deelen der loonkunst gege
ven, verwierven hem in 1810, ; 
den titel van inspecteur bij ! 
het conservatorium, en later 
dien van lid van het instituât. 
Hij overleed in 1835. Men heeft 
hem. verscheiden opera's te, dan
ken , die nog door kenners op 
prijs worden gesteld. De voor-
naamste zijn: Sémiramis; — 
Les Bayaderes; — Alexandre ¡ 
ches Appelle; — in den boer- ! 
tigen stijl: Les artistes pr 
occasion ; ~ l'Auberge de Pa-
gnères ; ~ Wallace ; — Le pre- i 
mier en date en l'Officier enlevé, } 
Men heeft van hem verscheiden 
hivintetten voor snaar-instru
menten, symphoniën, ouvertures 
en quatuor's voor blaas-instru-
menten. 

C A T T E A U - C A L L E V I L L E (JOANNES 

P E T R U S W I L L E M ) , een letter- en 
geschiedkundige, te Angermunde. 
in Brandenburg van Fransche 
ouders geboren, die wégens i 
hunne godsdienst waren uitge-
weken. Na gedurende eenigen 
lijd le Stokholm het leeraars-
ambt in de Fransch-hefvormde 
kerk te hebben waargenomen, 
verkreeg hij een verlof, waarvan 
hij gebruik maakte om de voor- ¡ 
naamste Staten van Europa to (. 
bezoeken ¡ met het doel om den 
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kring zijner kundigheden uitte-
breiden. Hij vertoefde langen 
tijd in de Nqordsche landen, 
welker talen en aardrijkskunde 
hij beoefende, en kwam zieh 
in 1810 te Partys met ler woon 
vestigen, alwaar hij den 19Mei 
1819, in den ouderdom van 
60 jaren overleed. Behalve eenige 
Proeven, voortbrengselen zijner 
jeugd, heeft rnen hem verschei
den belangrijke werken te dan
ken, onder anderen: l o Vie 
etc. (Leven van R E N A T A van 
Frankrtyk, hertoginne van Fer
rard), Berltyd, 1781, in 8.™; 
— 2.o Bibliotheque etc. (Zweed-
sehe Bibliotheeh, of Verzame-
ling van letter- en staatkundige 
verscheidenheden betrekkelijk 
Zweden), Stokholm, 1783, in 
8.™; — 3.o Tableau etc. (Al-
gemeen tafereel van Zweden), 
Lausanne, 1790,2 dl.n, in 8.*0, 
in het Hoogduitscb, Engelsch 
en Italiaansch vertaald; — 4.o 
Tableau etc. (Tafereel derDeen-

, sehe Stalen), Partys, 1803, 3 
dl,n, in 8.™; — 5.o Voyage 
etc. (Beis door Buitschland en 
Zweden), Partys, 1810, 3dl>, 
in 8.™ j — 6.o Tableau etc. 
(Tafereel der Öosl-Zee), Partys, 
1812, 2 dl.n, in 8.vo; — 7.o 
Histoire elp. (Geschiedenis van 
CHRISTINÄ , koningin van Zwe
den) , Partys, 1815, 2 dl.", in 
8.vo; — 8.o Histoire etc. (Ge
schiedenis der omwentelingen 
van Noorwegen), Partys, 1818, 
2 dl." , in 8.™ 

CAITGHY (LODEWIJK F B A N C I S C Ü S ) , 
te Bouanen in 1760 geboren, had 
in den ouderdom van 17 jaren, 
nb* de algemeene mededinging 

der oude universiteit, den eere-
prijs behaald. Kort daarna had 
hij zieh, door zijne gelukkige 
optreding als advpkaat in het 
parlement zijner geboorteplaats, 
den toegang tot de openbare 
ambten geopend. Van 1783 
tot' 1789, oefende hij achter-
eenvolgend dien van algemeen 
secretaris, van het reglsgebied 
van Normandtye, daarna dien 
van algemeen secretaris der pre-
fectuur van policie te Partys 
uit. Zijn landgoed Arcueil diende 
hem gedurende het schrikbe-
wind tot schuilplaats. Hij verliet 
hetzelve onder het directorium, 
werd als chef der afdeeling van 
wetenschappen en kunslen bij 
het ministerio van binnenland-
sehe zaken geplaatst, en tot al
gemeen secretaris van den senaat 
verkozen. In 1814 handhaafdo 
de kamer der pairs hem in 
dezelfde bedieningen, terwijl zij 
hem het opzigt over de hand-
vesten en de redactie van het 
proces-verbaal der zittingen op-
droeg. In 1830 gepensionneerd, 
begaf hij zieh naar Arcueil, 
alwaar hij den 25 December 
1848, met de gelatenheid eens. 
christens, en door de Sacramen
ten der Kerk versterkt, overleed. 
De groóte gebeurtenissen, die 
onder het consulaat en het 
keizerlijk be wind plaats hadden, 
hadden hem het onderwerp tot 
verscheiden Latijnsche dicht-
slukken geleverd, waarin het 
vuur der zeggingskracht en . 
de volheid der denkbeeiden el-
kander dikwerf den voorrang 
bet wis ten , en waarvan dege-
leerde zamenhang eene diepe 
kennis der rhythmische, uit de 
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beste brennen der pudheid ge-
putte kunsl verraadt. Men merkt 
vooral onder dezelve op: Ode 
op de herstelling der catholijke 
godsdienst; — Dithyrambus op 
den slag van Austerlitz; — 
Onteering der koninklijhe graf-
plaatsen van Saint-Denis. Hij 
heeft daarenboven werken in 
handscbrift nagelaten, die, naar 
men hoopt, voor de weienschap 
niet zullen verloren z'yjn. , 

GAUSSIN DE PERCEVAL (JOANNES ANTONIUS JACOBUS), eenberoemde 
kenner der Oostersche talen, te 
Montdidier, den 24 Junij 1759 
geboren. Reeds in zijne kindsch-
heid door eene levendige zucbt 
voor de beoefening der talen 
beheerscht, en door zijnen oom, 
opziener der handschriften van 
de koninklijke bibliotheek, in 
zijnen arbeid aangemoedigd, 
vond hij zieh in den ouderdom 
van 24 jaren reeds in staat, 
om bij het collegia van Franh-
rijk den leerstoel voor het 
Arabisch te bekleeden, en kort 
daarna verving hij zijnen oom 
bij de bibliotheek des konings. 

.Na den 10 Augustus 1792, van 
dien post beroofd , welke hem 
nooit werd wedergegeven, leefde 
hij vreemd aan de staatkunde, 
en bezweek den 29 July 1835, 
aan eene ziekte, welke hem 
sedert lang ondermijnde. Hij 
was lid der akademie van op-
schriften 5 zijne voornaamste 
werken zijn: l.o de vertaling 
van den Togt der Argonauten 
door VALERIUSFLACCÜS,in8.™; 
— 2.o die van den Togt der 
Argonauten, door APOLLONIUS 
van Rhodes, Partjs, 1796, in 

8.voj _ 3 < 0 MSmoire ete,(Ver-
handeling over de gezigthuride) van PTOLEMEUS , in het 6.<> dl. 
van de nieuwe Verhandelingen 
der akademie, waarvan hij lid 
was; — 4.o een uitlreksel der 
Astronomische tafels van EBH 
JOUNIS, en der Verhandeling 
over de gesternten van. ABD-AL-RAHMAN-SOUFI, in de aanteelte-
ningen der handschriften; — 
5.o Suite etc. (Vervolg der im-
zend- en eene nachten), uithet 
Arabisch, 2 dl.n, in 18,m o; — 
6.o Histoire etc. (GescMcdenit 
van Sicilie onder de overheer-
selling der Muzelmannen), mede 
naar het Arabisch, eriherdrukt 
achter eene Deis door Sicilie, 
enz., door RIEDESEL, Parijs, 
1802, in 8.vo; _ 7.0 Arabi
sche uitgaven der Fabels m 
IIOKMANN, der drie eerstehoofd-
deelen van den Itoran enz. ton 
gebruike zijner leeiiingen. 

CAUX (LODEWIJK VICTÖB, 
burggraaf DE), Iuitenantgene-
raal, pair van Franlcrijk, in 
1775, te Douay, uit eene'fa-
milie geboren, die verscheiden 
in de genie uitslekende mannen 
heeft opgeleverd, werd in 1792, 
als kweekeling onder-luitenant 
in de school van Metieres toe-
gelaten. In hetzelfdejaar reeds 
verliet hij dezelve als luitenant, 
in 1793 werd hij als adellijke 
afgezet, en kon eerst in 1795 
in zijnen rang hersteld worden. 
Tot kapitein, en in 1797, tot 
battaillons-chef benoemd, werd 
hij achtereenvolgend ,bü n e t J 6 ' 
ger van den Rijn, bij dat der 
kusten van den Oceaan, enem-
delijk bij bet groote leger g* 
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plaatst, en legde bij verschillende. 
gelegehheden bewijzen van dap-
perheid en beleid aan den dag. 
In 1806 , tôt chef van den slaf 
der génie bij het reserve-ieger 
benoemd, duurde hetnietiang, 
of hij werd tôt den post van 
afdeelings-chef bij het ministe-
rie van oorlog benoemd, en 
openbaarde in zijne nieuwe be-
trekkingen, de talenten van een 
volleerd administrateur. Hij 
droeg veel bij, door de maatrege-
len, welkehij nam om dekuslen 
te wapenen, om de Engelschen, 
die zich van Vlissingen hadden 
meester gemaakt, tenoodzaken 
zich weder inteschepen, en werd 
ten gevolge van dezen veldtogt 
•lot kolonel benoemd. In 1815, 
was hij een der commissarissen, 
door den hertog van R ICHELIEU 

aangeduid, om met de veld-
heeren der bondgenooten te 
raadplegen, over de uitvoering 
der overeenkomsten betrekkelijk 
de ontruiming van het grond-
gebied, en kweet zich met be-
kwaamheid van die zending. 
Tôt veld-maarschalk, en in 1823 
tôt luitenant-generaal benoemd, • 
werd hij tegeïijkertijd tôt direc
teur der administratie van, oorlog 
bevorderd. Hij was juist door 
het arrondissement van Aveshes 
tôt de kamer der afgevaardigden 
gezonden, toen de aftreding van 
den heer D E V I L L È L E de zamen-
stelling van een nieuw kabinët 
had doen ontstaan, hij werd 
in hetzelve geroepen als minis-
ter van oorlog. Zijne komst in 
die hooge betrekking werd door 
gewigtige verbeteringen geken-
merkt, hy schafte de misbruiken 
af, en zonder de schatkist met 

nieuwe uitgaven te belasten, 
vermeerderde hij, door nutlige 
bezuinigi'ngen, het welzijn van 
den officier en den soldaat. Toen 
hij het ministerie verliet (8 
Augustus 1829), ging hij fit
ting nemen in de kamer der 
afgevaardigden, alwaar hij enkel 
op de tribune verscheen, om 
verslag te geven van'den toe-
stand des légers. In 1832 tot 
de waardigheid van pair ver-
heven, ging hij -voort, zoo als 
hij altijd gedaan gehad, om zich 
met alle vraagstukken betrek
kelijk den milltairen stand bBzig 
te houden,-en overleed te St. 
Germain, in 1846, geacht en 
betreurd door al degene die 
hem ooit gekend hadden. D E 
C A U X was groot-kruis der orde 
van den H. L O D E W H K en van 

het legioen van eer. 

CAVAIGNAC (JOANNES B A P T I S T A ) , 

lid der nationale conventie in 
Frankriß, in 1762, uit eene 
oude van Rouergue oorspron-
kelijke famille geboren, was, 
bij het uitbarsten der Fransche 
omwenteling, advokaat bij het 
parlement van Toulouse. Zijne 
staatkundige beginseleh deden 
hem in September 1792 tot de 
conventie benoemen, waarin hij 
voor den dood van L O D E W U K 

XVI, zonder,beroep en zonder 
uitstel stemde. Vroeger met 
bel verslag der overgave van 
Verdun aan de Pruisen belasf, 
had hij de bewërkers derzelve 
in Staat van beschuldiging do'en 
stellen. Hij was bij het leger 
der kusten van het Westen, 
toen hij op den 31 Mei 1793, 
het berigt van de proscriplie 
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der girondijnen vernam, en hij 
onderteekende, met MERLIN en SEVESTRE, een protest tegen 
het gebeurde van dien dag. Bij 
zijne terugkomst van die zen-
ding, werd hij naar het leger 
der Wester-Pyreneën gezonden, 
en droeg hij bij tot de eerste ze-
gepralen van hetzelve. Zijn ge-
drag in Spanje, en voornamelijk 
te St. Sebasliaan, kenmerkte 
ongelukkiglijk al te zeer den 
invloed van den woedenden Pi-
NET, zijnen ambtgenoot. Nadat 
zijne volraagten in de maand 
September 1794 hadden opge-
houden, kwam hij weder in de 
convenue, die, na den val van ROBESPIERRE, gematigder begin-
seien had aangenomen. Er werd 
eene aanklagte tegen hem in-
gebragt door de inwoners van 
Bayohne, en door LECOMTE, zijn' 
ambtgenoot, maar hij werd ver-
dedigd door Boissv D'ANGLAS en DURAND-MAILLANE. Eene derde 
zending werd hem toevertrouwd 
bij het Bijn- en Jllb&seMeger. 
Op den 1 prairial van het jaar 
III, met de aanvoering der ge- i 
wapende magt belast, kon hij 
de overweldiging der convenue 
niet belelten, en hij zou, even 
als FERRAUD, vermöord zijn ge
worden, indien deopofferingeens 
burgers hem niet ware t'ehulp 
gekomen, aân wien dan ook de 
vergadering eene eere-sabel loe-
kende. Andermaal verdedigde hij 
zijne ambtgenooten, op den 13 
vendémiaire jaar IUI, zijnde als-
toen aan BARRAS toegevoegd, om 
de opstandelingen te beteugelen. CAVAIGNAC , die lid van den raad 
der vijfhonderden was geworden, 
verliet denzelven weder in 1797, 

bij herkiezing van twee derden, 
Eij werd daarna achtereenvol-
gend ontvanger der tollen, admi-
nistrateur der loterijen, en na 
den vrede van Amiens, älgemeen 
commissaris der buitenlandsche 
aangelegenheden te Maskat, eene 
Arabische haven. Maar de in
vloed der Engeischen in die 
stad beletfe hem er in toege-
laten te worden, en hij kwam 
in 1805 terug. JOZEF NAPOLEON, 
belastte hem, in 1806, melde 
organisalie en directie van het 
beheer der domeinen en der 
registrering in het koningrijk 
Napels. MURAT verhief hem tot 

I staatsraad, en commandeur van 
de orde der Beide-Sicilien. CA-| VAIGWAG ontving daarenboven 

i een majoraat, waarvan hijnooit 
I den titel heeft gevoerd. Hij 
1 keerde naar Frankrijk terug, 

tijdens het besluit, dat de in 
vreemde dienst zijnde Fransehen 
terugriep, en werd gedurende 
de honderd dagen tot prefekt 
van het Somme-dep.1 benoemd. 
De wet van den 12 Januarij 
1816, noodzaakte hem zijn va-
derland te vertaten, en hij.be-
gaf zieh naar Brüssel, alwaar 
hij den 24 Maart 1829 overle-
den is." — [Zijn oudste zoon, ELEONOR LOUIS , is de in de 
Fransche omwenteling van 1848, 
zoo bekend geworden generaaf CAVAIGNAC, die bij de verkiezing 
tot het presidentschap voorde 
nieuwe Fransche republiek, den 
10 December 1848, de 
sie mededinger naar hetzelve was., van LODEWIJKBONAPARTB. 
den legenwoordigen presidenlj-

* CAVAIGNAC (GODEFRIBOS) , 

http://hij.be-
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tweede zoon van JOANNES BAP-
TISTA, in 1802 geboren, volgde 
de loopbaan der letteren. Als 
de verklaarde tegenstrever der 
BOURBONS , bestreed hij dezelve 
lang met de pen, en in de 
Julij-omwenteling met de wa-
pens in de hand. Zijnewoning 
was gedurende de driedagende 
vergaderplaats der republikeinen. 
•Na de zegepraal verzette hij 
zieh uit al zijn vermögen tegen 
de uitroeping van LODEWIJK PHI
LIPPUS , als de beste republiek. 
Daar de kamers voor de repu-
blikeinsche pogingenniet gunstig 
gestemd waren, zoo trachtte 
CAVAIGNAC met GUIGNARD en 
gelijkgezinden de Nationale 
garde over te halen, voorname-
lijk het corps artillerie, waarbij 
de republikeinen in massa dienst 
namen. LODEWIJK PHILIPPUS 
dwarsboomde hunne plannen, 
daar hij zijn' zoon in hetzelfde 
corps liet inschrijven. CAVAI
GNAC trad alsnu in den club der 
volksvrienden, leidde de verhan-
delingen deszelven, ofschoon hij 
door de regering ontbonden werd, 
heimelijk voort, ontbond den-
zelven werkelijk, toen er te vele 
geheime-policie ingang gevonden 
had, en stichtte in plaats van 
denzelven het genootschap der 
regten van den mensch. Meer
malen in hechtenis genomeh, 
werd hij steeds vrijgesproken, 
tot dat hij zieh bij deonlusten 
van April 1834, te zeer bloot-
stelde, en rriet de overige re-
publikeinsche aanvoerders voor 
de 'kamer der pairs werd be-
trokken. Hij was de woord-
voerder der beschuldigden. Hij, 

I. DEEL. 

MARRAST en 107 andere gevan-
genen ontvlugtten na dedebatten. 
door eenen onderaardschen gang, 
dien zij zieh gegraven hadden, 
uit de gevangenis van St. Pé
lagie, en bereikten het Belgi
sche grondgebied. Hoe stout 
CAVAIGNAC daarbij te werk ging, 
bewijst de volgende trek. Te 
Rijssel gekomen, werwaarts de 
telegraaph zijn signalement reeds 
had overgebragt, liet hij zieh 
onder eenen aangenomen naam 
bij den prefekt inleiden, danste 
op deszelfs bal, onderhieldzieh 
verscheiden uren met dien amb-
tenaar en verhaalde hem de 
naauwkeurigste bijzonderheden 
over het groote procès, en de 
ontvlugting der republikeinen. 
De prefekt was geheel verrukt 
over den wellevenden jongen 
mensch ; doch, hoe groot was 
zijne verschrikking, toen hij 
den volgenden dag üit België, 
eenen brief van zijnen gast ont-
ving, waardoor hij vernam,dat 
hij zieh met CAVAIGNAC over 
CAVAIGNAC onderhouden • had. 
De volgende jaren bragt de vlug-
teling deels in België, deels in 
Engeland door. De amnistie van 
1837 veroorloofde hem de terug-
keering naar Frankrijk, alwaar 
hij zijne letterkundige werk-
zaamheden weder opvatte. Zijne 
laatste levensjaren verloren zieh 
in de vergetelheid ; de. tijdsom-
standigheden waren voor zijne 
werkzaamheid niet gunstig, en 
na eene lange slepende ziekte, 
overleed hij in Mei 1845. 

CAVALLO (TIBERIUS) , een ge-
leerde natuurkundige, in 1749 
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te Napels geboren, begaf zieh 
in 1771 naar London, om er 
zieh aan den handel te wijden; 
maar door zijnen smaak voor de 
beoefening der natuur medege-
sleept, eindigde hij door er zieh 
uitsluìtend mede .bezig te hou-
den, en maakte zieh eenen naam 
door eenige vernuftige en nieuwe 
proefnemingen. Men heeft hern 
de uitvinding van eenen electri-
cileitsmeter (electrometer) te 
danken, die zijnen naam draagt. 
C A V A L L O is te Londen den 29 
December 1809 overleden. Hij 
heeft in het Engelsch in het licht 
gegeven eene Verhandeling over 
de electriciteit, 1777, in 8.™; 
1795,3 dl.n, in 8.T° ; en verschei
den andere werken. Öok heeft 
hij verscheiden hoogst belang-
rijke Verhandelingen geleverd 
aan de koninklijke maatschappij 
van Londen, waarvan hij lid was. 

C A V O L I K I (PHILIPPUS), te Napels, j 
in 1755 geboren, en in 1810 
overleden, legde zieh bijzonder 
toe op de beoefening der natuur-
lijke historie, welke wetehschap 
hij met verscheiden gelukkige 
ontdekkingen heeft verrijkt. Hij 
heeft de volgende werken in het 
licht gègeven: l.o Memoria sulla 
generazione de' pesci e dei gran
chi, Napels, 1777, in S.^o,- — 
2.o Progymnasmata de vete-
rum juris consultorum philoso-
phìa, ibid, 1779, in 8.™-} _ 
3.0 Memoria per servire alla 
storia del fico e della profisca-
zione, ibid, 1785, in 8.-">._ 
4.o Memoria per servir alla 
storia di polipj marini, ibid, 
1785, 2 dl.«, in 4.'oj — 5.0 

Nuove ricerche sulle gargonie e 

sulle madrepore, ib. 1783, in I 
„4. t 0

 A B I L D O A R D , een geleerde 
. Deensche natuurkundige, heeft . 
aan eene nieuvve plant den naam 
van Gavolinia natans gegeven. i 

Bij het artikel C A Z O T T E (JACO

B U S ) , -Wbh.- te voegen: Men , 
kan in de Nagelatene Werken 
van L A H A R P E een vrij belang- j 
rijk gesprek lezen, dat CA- | 
Z O T T E in het begin van 1788 ; 
met eenige filozofen op het ! 
einde van eenen maaltijd hij \ 
een lid* der akademie bad. 
Men had de waarschijnlljke 
kansen. eener op banden 
zijnde omwentelingberekend, 
en de hoop en vooruitzigten, 
waarmede men elkander on-
derhield, badden het gelaat 
der zoogenaamde herstellers 
doen ontiuiken. » Een enkele 
der gasten, gaat LAHABPE 

voort, had geen deel geno- ; 
men aan de geheele vreugde [ 
van dit onderhoud, en had ; 

zieh zelfs in stilte eenige spot
reden over onze schoone geest-
drift doen ontvallen. Het was 
C A Z O T T J E , een beminnelijk on 
origineel man, maar onge-, 
lukkiglijk ingenomeri met w 
droomerijen der illumines.^ 
vat het woord op, en zogt op 
den ernsligsten tooh.' Män,? 
heeren! wees.te Vreden, gU 
zult alle die groote en VerheveM 

. omwenteling zien, naarwelko 
gij zoo zeer verlangt. Gij 
weet dat ik een weinig pro-
feet ben. Ik herhaal het a» 
gij zult haar zien; maar weet 
gij wat er bij deze omwente- | 
ling zal gebeuren, wat er I 
met u alle, zoo als g'i 
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hier zijt, zal plaats hebben, 
en wat er het onmiddellijke 
gevolg, het wel bewezen uit-
werksel, de erkeride' gevolg-
trekking'van zal zijn? Gij, 
mijnheer DE CONDORCET , zult 
den geest geven, uitgestrekt 
op den steenen-vloer eener 
gevangenis, gij zult aan het 
vergif sterven, dat gij zult 
hebben ingenomen, omuaan 
den beul te onltrekken ,*aan 
het vergif, dat het geluhxm 
dien tijd u zalnoodzakenajtijd 
bij u te dragen. —- Maar welke 
duivel, zeide men hem, heeft 
u die gevangenis, dat vergif 
en die beulen in het hoofd 
gebragt? Wat heeft dit alles 
gemeens met de filozofie en 
de heerschappij der rede? — 
Dit is juist wat ik u zeg; 
het is in den naam der filo
zofie , . der menschheid, der 
vrijheid; het is onder de heer
schappij der rede, datgijzulk 
een uiteinde zult hebben; en 
het zal wel de heerschappij 
der rede zijn, want zij zal 
alsdan tempels hebben, en 
zelfs zullen er in dien tijd, 
in geheel Franhrijh geene an-
dere.dan tempels der rede zijn. 
— Waarlijk (zeide GHAMFORT, 
met den grimlach der spot-
rede), gij zult niet een der 
priesters van dien tijd zijn. 
— Ik hoop het; maar gij 
mijnheer CHAMFORT, die er 
een van zult zijn, en wel 
een zeer waardige, gij - zult 
uwe aders met twee en twin-
tig scheermes-sneden openen, 
en toch eerst eenige maanden 
later sterven. Gij, mijnheer 

VICQ D'AZIR, gij zult zelf u 
de äderen niet openen, maar 
na u dezelve tot zesmalen op 
ee"n dag,-na een aanval van 
jicht, te hebben doen openen, 
zult gij, om zekerder van 
uwe zaak te zijn, des nachts 
sterven. Gij, mijnheer DE NICOLAI , zult op het schavot 
sterven; gij, mijnheer BAILLV, 
op het schavot • gij, mijnheer DE MALESHERBES op het scha
vot; gij, mijnheer ROUGHER 
evenzeer op het schavot. — 
Maar zullen wij dän onder 
het juk van Türken en Tar
taren worden gebragt ? En 
nog... — In geenen deele, 
ik heb het u gezegd, gij zult 
alsdan geregeerd worden enkel 

• door de filozofie, enkel door 
de rede. Degene die u aldus 
zullen behandelen, zullen alle 
filozofen zijn, zullen elken 
oogenblik dezelfde uitdruk-
k'ingen in den mond heb
ben, die gij voor een mir 
uitkräamdet, zullen aluwe 
grondregels herhalen enz. Er 
zullen geene zes jaren ver-
loopen, of alles, wat ik u 
zeg, zal vervuld zijn. Gij, 
mijnheer DELAHARPE, gij zult 
er als een mirakel, ten min-
ste even zoo buitengewoon bij 
zijn, gij zult alsdan christelijk 
zijn. — Wat ons betreff, 
zeide alstoen de hertoginne DE GRAMMONT, wij vrouwen, 
zijn "zeer gelukkig, dat wij 
bij de' omwenteling niets be-
teekenen. — Uwesekse, me-
vrouwen, zal er u ditmaal niet 
voor vrijwaren, en ofschoon 
gij u ook al met niets moogt 
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•willen bemoeijen, zult gij 
nietterain, zonder eenig on-
derscheid, even als de man
nen behandeld worden. — 
Maar, wat zegt gij ons toch, 
mijnheer CAZOTTE? het is, 
als of gij ons het einde der 
wereld predikt. — Dit weet 
ik niet: maar wat ik weet, 
is dat gij mevrouw de herto* 
gin, met vele andere dames, 
de handen op den rüg geben
den , op de kar naar het 
schavot zult worden gevoerd. 
— Ach! ik hoop dat ik in 
dat geval, ten minste eene 
met zwart behangene koets 
zal hebben. — Neen, me
vrouw , grootere dames dan 
gij, zullen even als gij, en 
met de handen op dezelfde 
wijze gebonden, op eene kar 
vervoerd worden. — Grootere 
dames! wat! de prinsessen 
van den bloede? — Wog 
grootere dames — Me
vrouw DE GRAMMONT drong 
niet verder op dit laatste 

: antwoord aan, doch voegde 
er slechts op eenen ligtzin-
nigen toon bij: Gij zult zien, 
dat hijmij zelfs geenen biecht-
vader sal overlaten. —Neen, 
mevrouw, gij zult er geen , 
hebben, noch gij, noch ie-
mand anders, de eenige ten 
dood te brengene, die er uit 
genade een' zal bekomen, zal 
zijn. . . . . . Hij zweeg een' 
öogenblik. —- Wel nu , wie 
is dan de gelukkige sterveling 
aan wien dit voorregt zal te 
beurt vallen ? — Het is het 
eenige wat hem zal overblij-
ven, en het zal de koning 
van Franhrijk zijn— . C A -

ZOTTE mäakte zieh gereed 
om te vertrekken, toen me-VTOUWDE GRAMMONT, die steeds 
het ernslige wilde vermijden, 
en de vrolijkheid doen herle-
ven, hem naderde en zeide: 
Mijnheer de profeet, die ons 
allen onze bestemming voor-
zegt, gij spreekl ons geen enkel 
woord over de uwe. Na eenige 
oogenblikken met. nedergesla-
gen oogen te hebben stiJge-
zwegen, zeide hij. Mevrouw 
hebt gij in FLAVJUS JOSEPHÜS 
de belegering van Jeruzalem 
gelezen? 0 , zonder twijfel, 
wie heeft dat niet gelezen? 
maar doe als of ik het niet 
gelezen had. — Wel nu, 
mevrouw, gedurende dat be
leg, liep een man zeven da-
gen lang de wallen rond, in 
het gezigt der belegeraars en 
belegerden, terwijl hij onop-
houdelijk met eene treurige 
en donderende stem uilriep: 
Wee Jerusalem, wee mijul-
ven! en op denzelfden öogen
blik werd hij door eenen 
vervaarlijk grooten steen, uit 
de vijandelijke werk tuigen los-
gelaten, getroffen en verplet-
terd. En na zijn antwoord 
groette de beer CAZOTTE en 
verliet het gezelschap." 

* CELLES (JOZEP FRANCISCDS VISCHER , vrijneer, later graaf 
DE), den 6 Junij 1771 te Brüs
sel geboren, wist zieh bij zijne 
groote talenten in degestichten 
van onderwijs toch slechts eene 
oppervlakkige beschaving te ver
schaffen. Door zijn huwelijk 
met de zuster van den generaal i GJERARD geraakte hij in belrek-
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king met verscheiden aanzien-
lijke familien des keizerrijks, 
en Steeg alzoo in de staatkun
dige loopbaan van trap tot trap 
al hooger. In 1806 was hij 
reeds auditeur bij den staatsraad 
en rekwestmeester in de dienst 
des keizers, vervolgens prefekt 
van het dep.* der Neder-Loire, 
en in 1810, van dat der Zui-
derzee, waarvan Amsterdam de 
hoofdstad was, in welke betrek-
k'ing hij zieh door zijne wille-. 
keur en wreede handelwijze, 
voornamelijk bij deconscriptie, 
zeer gehaat maakle. Toen dus 
de heerschappij' des Franschen 
keizers begon te dalen, was hij 
voor zijn leven beducht, en vlood 
naar Partys. Maar de val van NAPOLEON verijdelde ook hier 
zijne hoop, en na de vorming 
van . het vereenigde koningrijk 
der Nederlanden, keerde hij 
naar zijn vaderland terug. Hier-
op verkreeg hij, in de provin-
ciale staten van Zuid-Braband, 
en als afgevaardigde in de twee-
de kamer der staten-generaal 
eenen grooten in'vloed, die hem 
eene zending naar Borne ver
schaffe , alwaar het hem in 1827 
gelukte, een voor de Catholijke 
Kerk der Nederlanden zeer gun
stig concordaat met den heili
gen Stoel tot stand tebrengen. 
In 1830 omhelsde DE CELLES 
de zaak der Belgische revolutie, 
werd tot lid van het Belgische 
congres verkozen, en het was op 
zijn voorstel, dat die vergadering 
met eenparigheid der 188 aan« 
wezige stemmen, Belgie onaf-
hankelijk verklaarde. In 1831, 
keerde hij naar Frankrtyk terug, 

Y 

T 

liet zieh aldaar naturaliserez, en 
werd door koning LODEWIJK PHILIPPUS tot staatsraad benoemd, 
in welke betrekking hij den 3 
November 1841 , na eene kort-
stondige ziekte, te Partys is 
overleden. 

CÉnÉ (JOANNES NICOLAAS) , 
directeur van den kruidkundigen 
luin van Isle-de-France, op dat 
eiland, in 1737 geboren.j was 
de zoon van een dapper zee-
officier.door LÀ BODKDONNAIS in 
zijne Memorien met roem ver
meid. In den ouderdom van 
vijf jaren, werd hij naar Frank
rtyk gezonden, om er zijne 
studiën te maken, en aan eenen 
kapitein toevertrouwd, die op-
la Martinique stierf. De jonge CERE ging aan boord van een 
ander schip, en kwam le Brest 
aan, alwaar hij zijne familiô 
niet kon bekend maken. Eene 
burger-vrouw nam hem op, en 
hield hem verscheiden jaren bij 
zieh. Eindelijk gelukte het zijnen 
ouders door onophoudelijke na-
sporingen hem te vinden, en 

• hij werd door hen in het col-
legie van Vannes geplaatst, van 
waar hij zijne studiën te Partys 
ging voortzelten ; bij het ur
barsten van den oorlog in 1757, 
werd hij tot officier benoemd; 
maakte twee veldtogten mede 
onder de bevelen van den graaf D'ACHE , en vestigde zieh in 
1759 op lle-de-France, alwaar 
zijn vader overleden was, en 
hem eene aanzienlijke fortuin 
had nagelatën. De beroemde POIVRE (zie dat Art. -Wbk.-), 
in 1766, tot bewindhebber van 

3 
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het eiland benoemd, vond in 
CÉRÇ-eenen nuttigen medewer-
ker, die hem in al de bijzon-
derheden van den landbouw en 
den koophandel van dat land 
onderrigtte. De opvolger van 
POIVRE verwaarloosde het aan-
kweeken van specerij-boomen, 
en ailes zon te niet zijn gegaan, 
indien niet C É R É , in 1775 , tot 
directeur van den koninklijken 
tuin benoemd, den krachtda-
digsten tegenstand aan diegenê  
had geboden, welke er het nut 
van miskenden. Hij legde op 
zijne eigene kosten kweekerijén-
van peper-, kruidnagel-, kaneel-
en muskaatboomen aan, en na 
dezelve op Ile-de-France en 
Bourbon vermenigvuldigd te heb-
ben j zond hij er loten of telgen 
van naar de Antillische eilanden, 
naar Guyana en naar Cayenne. 
Niet te Vreden van zijn vader-
land op deze wijze van eene 
schatting te bevrijden, welke 
het aan de Holländers voor de 
voortbrengselen der Moluksche 
eilanden en van Ceylon betaalde, 
hield G É R É zieh bezig om de 
planten en boomen van Amerika, 
van hdië en van Sina, en vruch-
ten en groenten -van Europa 
aan het klimaat te gewennen. 
Ook ging de kruidkundige tuin 
van Ile-de-France voor een won» 
der door, en het' was aan G É R É 
tot Wien men zieh vervoegde, 
om in de tuinen van Europa 
de gewassen der keerkring-lan-
den te bekomen. Het is aan 
zijne zorg dat de inwoners 
der volkplanting de Gouramy, 
eenen uitmuntenden visch, oor-
spronkelijk van Sina, te danken 
hebben. Het was hem door zijne 

weerkundige waarnémingen ge
lullt de slormen te kunnen voor-
Spellen, die het eiland verwoes-
ten. C É R É onderhield geregelde 
briefwisseling met verscheiden 

i geleerden en zond memorién aan 
I B U F F O N , aan D A U B E N T O N , aaa 

THOUJN en aan de landboüwkun-
| dige maalschappij van Parijs, 

die hem in 1788 , eene gouden 
medaillo toekende, begeleid van 
eenen ministerieelen brief. Zijne 
Verhandeling over het aankwee-
ken van verschwende rijst-soor-
ten, is in de verzameling van 
1789, dier maatschappij gedrukt. 
N A P O L E O N bevestigde aan CEBÉ 
den titel van direcleur van den 
kruidkundigen tuin, en ver
wende hem eene jaarwedde van 
zes honderd frs., die deze zedige 

.' geleerde behield tot aan zijnén 
doöd, den 2 Iffei 1810 voorge-
vallen. Du PÉTÍT -THOOARS. heeft 
zijhen naam aan eenen: boom 
van Ile-de-France gegeven, en 
in het 16s dl, der Jaarboekn 
van het museum der natuur-
lijke historie vindt men zijne 
Lofrede, door D E L E O Z E . 

C E R I S I E I I (ANTONIUS M A R U ) , 
in 1749 te Chdtillon-les-Dombes 
geboren, volbragt zijne Studien 
te Parijs, en werd eerst als 
secretaris, aan het gezantschap 
van Frankrijk le 's Gravenhage 
verbonden. Bij zijne terugkomst 
ging hij zijne geboorteplaats 
bewonen, werd in 1789 tot 
plaatsvervangend afgevaardigda 
bij de algemeene staten benoemo, 
en werd een der stichters van 
de Gazette universelle. Door de 
agenten van het schrikbewind 
achtervolgd en gevangen geno-



C E R. 375 

men, bekwam hij eerst na den 
9 Ihermidor zijne vrijheid we
der , en overleed te Chatillon, 
in 1828. Onder andere werken, 
heeft men van hem: Tableau 
etc. (Tafereel der algemeene ge
schiedenes van de Vereenigde. 
Provincien), Utrecht, 1777 tot 
1784, 10 dl.», in 8 . ™ Deze 
geschiedenis, die tot 1751 loopt, 
is de beste, welke in de Fran-
sche taal bestaat. Dezelve is 
in het Nederduitsch vertaald, 
door B. WILDT, Utrecht, 1787, 

10 dl.», in 8.™ 

» CERQUEIRA of CERQÜERRA (LO-
DEWIJE), bisschop in Japan, in 
1552 , te Alvito,. in Portugal 
geboren, begaf zieh in den ou-
derdom van 14. jaren onder de 
Jesuiten, werd tot doctor in de 
godgeleerdheid bevorderd, aan 
de universiteit van Evora, en 
door zijne oversten aangeduid als 
hoofd der missie, welke PHI
LIPPUS II naar Japan zond. Hij 
vertrok, na tot bisschop te zijn 
gewijd, en kwam in 1595 voor 
Macao. Gedurende. drie jaren 
hield hij zieh met zijne mede-
gezellen verborgen ten einde niet 
in handen te vallen van den 
vorst TAÜCOSAMA , den verklaar-
den vijand der christenen. CERr 
QDEIRA begaf zieh naar Nanga-
sachi, alwaar de Jesuiten een 
gesticht hadden, waarvan hij het 
bestuur' tot. aan zijnen dood be-
hield, die den 15 Februarij 1614 
plaats had. Men heeft van hem : 
l.o De morte gloriosa sex mar-
tyrum qui anno 1604 in Japo-
nid pro fide passi sunt, Rome, 
1607, in 8.voj — 2.o Demorte 

Y 

gloriosa MELCHIORIS BUGÜNBONI 
et DAMIANI COSSI , qui anno 1605 
eamdem ob causam occisi.sunl; 
— 3.o Lütem ad CLAÜDIUM 
AQUAVIVAM generalem pmposì-

~tum, anno 1613. Dezebrieven 
betreffen den toestand der mis-
sién in Japan; — 4.o Manuale 
casuum conscientios, in de Japo-
neesche taal vertqlkt en te Nan-, 
gasacki gedrukt, in 4.T 0; —5.o 

'Manuale ad sacramenta ecclesia} 
ministranda, in dezelfde stad in 
1605, in 4. T 0 , gedrukt; deze 
beide laatste werken zijn zeer 
zeldzaam. 

CERRETXI (LUDOVICO), een dich-, 
ter en redenaar, in 1738 te 
Modena geboren, was secretaris, 
daarna hoogleeraar aan de uni
versiteit dier stad. Tijdens den 
invai der Franschen in 1796, nam 
hij met geestdrift hunne begin-
selen aan, en werd door de re
gering der Cisalpische republiek 
benoemd tot lid der commis-
sie van het openbaar onderwijs, 
en daarna tot gezant bij den 
hertog van Parma. De invai 
der Austro-Russen , in 1799, 
noodzaakte hem, eene schuil- . 
plaats in Frankrijk te zoeken. 
Bij zijneterugkomst verkreeg hij, 
in 1804, den leerstoel der wel-
sprekendheid aan de hoogeschool 
van Pavia, en overleed den 5 
Maart 1808. Verscheiden geleerde 
genootschappen hadden hem als 
lid opgenomen. Hij slaagde bij-
zonder wel in het lierdicht. 
De abbé PEDRONI, een zijner 
kweekelingen," heeft eene bloem-
lezing zijner werken in het licht 
gegeven, die den toets van den 

4 
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goeden smaak en de betamelijk-
heid kan doorstaan; want, mea 
verwijt hem andere stukken, 
die buitengemeen losbandig zjjn. 
Deze bloeralezing bestaat uit 2 
dl. n , in 8 J ° ; het eerste heeft 
tot titel: Poesie scelte del ca-
valiere L . C E R B E T T J ; het2.ebe-
vat Lofreden op eenige beroemde 

, Italianen. Zijne Instituzioni di 
eloquenza, zijn in 1811, te Mi
lane, in 2 dl.n, in 8.™ gedrukt. 

CERVONI (JOANNES B A P T I S T A ) , 
een Fransche veldheer, in 1768, 
te Soeria, inCorsika, geboren, 
trad vroeglijdig in dienst, werd 
in 1792, tot den rang vanlui-
tenant der ruiterij bevorderd, 
en kort daarna tot adjudant-
generaäl benoemd. Hij was bij 
het beleg van Toulon tegen-
woordig, alwaar hij verscheiden 
schitterende daden verrigtte; in 
de maand Januarij 1794, werd 
hij tot brigade-generaal benoemd, 
en begaf zieh, in 1796, naar. 
het leger van Italie. Hij onder-
scheidde zieh vooral bij het 
gevecht van Loano, alwaar hij, 
aan het hoofd van 1500 man, 
ongenaakbaar genoemde hoogten 
overmeesterde. Hij deed zieh 
ook onderscheiden op de brug 
van Lodi en bij het beleg van 
Mantua, maakte de veldtogten 
van Rome mede, en werd den 
16 Februarij 1798, tot divisie-
generaal benoemd. Na deweg-
voeriDg van den Paus, Steide 
hij te Rome een provisioneel 
besluur aan, en Voerde vervol-
gens het bevel over de afdeelin-
gen te Brüssel en te Marseille. 
In 1809, vereenigde hij zieh, 
als chef van den staf van den 

maarschalk L A N N E S , met het 
leger, en sneuvelde in den slag 
van Eckmühl, den 21 April 
1809. 

C E S S A O (JOANNES G E R A » 

E A C O É E , graaf V A N ) , directeur 
der administrant van oorlog in 
Frankrijk, den 4 November 
1752, te Lamassas bij Agm 
geboren, werd vroeglijdig tot het 
beroep der wapens bestemd, en 
bereidde zieh doör ernstige Stu
dien tot hetzelve voor. In 1770 
als cadet in het regiment van 
Baunhin- infant erie opgenomen, 
was hij tijdens de omwenfeling, 
waarvan bij de beginseleû om-
helsde, kapitein. Door zijne 
medeburgers werd hij tot pro-
cureur-syndicus van het dep.' 
Lot et Garonne benoemd, en in 
1791 tot afgevaardigdebijdewel-
gevende vergadering, alwaar hij 
zieh niet minder onderscheidde 
door zijne fermiteit en gema-
tigdheid, als door de uitge-
breidheid zijner militaire kun-
digheden. Hij deinsde niet terug, 
om de verdediging der anbei-
digde prieslers op zieh te netnen, 
en verzette zieh uit al zijne 
magt legen de door de anar-
chisten tegen hen voorgeslelde 
maatregelen. Na den noodlot-
tigen dag van den 10 Augustus, 
verliet hij de vergadering, wel
ker gezag miskend werd. Bon 
18 September daaropvolgende 
nam hij den titel van adjudant-
generàal en vancommissarisaan 
van het leger der Pyrénéen, 
waarbij hij, kort daarna, als 
brigade-generaal werd aangesteld. 
Gedurende het schrikbewind als 
adellijke afgezet, zouhij in eene 
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gevangenis zijn geworpen, in-
dien hij het geluk niet hadge-
had, van zieh door de vlugt 
aan de proscription te onttrek-
ken. Later tot den raad der 
ouden geroepen, deed hij er 
zieh opmerken door zijne ken-
nissen in administratie en finan-
cien.. Na den 18 brumaire kwam 
hij in den staatsraad, en werd 
achtereenvolgend benoemd tot 
president der afdeeling van oor
log ; minister van oorlog ad inte
rim, gouverneur der pölylech1-
nieke school, directenr-generaal 
der conscriptie, en eindelijktot 
directeur der administratie van 
oorlog. De gestrenge regtscha-
penheid, welke hij in deze ver
schilfende betrekkingen aan den 
dag legde, had hem zulk een 
aantal vijanden berokkend, dat. 
de keizer na den Russischen 
veldtogt, meende hem aan hunne 
vorderingen te moelen opofferen, 
en hem deed v.ervangen. Hij 
bleef niettemin gehecht aan de 
zaak, welke hij gediend had, 
en keerde, na den val van NAPO
LEON tot het privaat leven terug. 
De omwenteling van 1830 bragt 
hem "weder op het slaatkundig 
tooneel. Tot pair van Frankrijk 
benoemd, nam hij een werk-
zaam deel aan de verrigtingep 
der kamer, tot aanzijnendood, 
den 14 Junij 1841 voorgevallen. 
Bij de oprigting van het Insti-
tuut, was de graaf DE CESSAC 
lid der akademie van zedelijke 
en staatkundige wetenschappen. 
Toen aan deze inrigting eene 
aieuwe organisatie werd gege-
ven, werd hij tot lid der Fransche 
akademie benoemd, waarin hij 

door den heer DE TOCQUEVILLE 
is vervangen. Behalve eenige 
gelegenheids-stukjes, die thans, 
van geen belang meer zijn, heeft 
men hem een aantal artikels te 
danken in de Dictionnaire de 
l'art milüaire; verscheiden Ver-
handelingen in de verzamelin-
gen van het Instituut; maar-
zijn voorhaamste werk is : Guide 
etc. (Gids van den officier op 
het, slagveld), Parijs, 1785 j 
3.e uitg. 1815, 2 dl.», in 8.vo 
Zijne Opinions etc. (Gevoelens 
en verslagen over de algemeene 
administratie van den Staat), 
zijn gezamenlijk, in 2 dl.n, in 
8.VO, in het licht gegeven. 

* CESSART (LODEWIJK ALEX
ANDER DE) , algemeen inspecteur 
der bruggen en wegen, en een 
der üitstekendste krijgsbouw-
kundigen van Frankrijk, werd te 
Parijs in 1719 geboren, en over-
leed in 1806. Zijn roem wordt 
vereeuwigd door de schoone brug 
•van Saumur (1775), dekaaijen 
van Ronanen, de water werken 
te Havre, de reede van Cher-
burg (1781 ) en voornamelijk door 
zijn laatste werk, de ijzeren 
Pont des Arts te Parijs. DUBOIS 
D'ARNEUVILLE heeft in het licht 
gegeven :. Description etc. (Be-
schrijving der waterwerken van 
L. A. DE CESSART , een volgens 
de handschriften des vervaar-
digers gedrukt werk), Parijs 
1808 en 1809 , 2 dl.», gr. in 
4 > , met 67 platen. 

CEZELLI (CONSTANTIA) , uìt een 
oud en rijk geslacht van Montpel
lier , vrouw van BARRI DE SAINT-

' 5 
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A U N E Z , bevelhebber vanZ-ewcafe 
voor H E N D R I K IV, heeft zieh 
onslerfelijk gemaakt dooreenen 
trek van moed; die hare sekse 
te boven gaat. Nadat de Span-

•jaarden in 1590, hären echtge-
noot, toen hij op weg was, om 
aan den hertog D E MONTMORENCY, 
die in Languedoc het bevel Voer
de , een ontwerp te gaan rnede-
deelen, hadden gevangen geno-
men, versehenen zij daäelijk 

•.met de eedgenooten (ligueurs) 
voor Lcucate, overtuigd dat, 
wijl zij den bevelhebber in han-
den hadden, deze plaatsoogen-
blikkelijk hare poorten openen 
zou.de. De onverschrokkene CON-
S T A N T I A roept de bezetting en 
de inwoners bijeen, Steide zieh 
met eeue piek in de hand aan 
derzelver hpofd» en drijft de 
belegeraars terug, Verbitterd 
over hunne schände, lieten zij 
aan deze heldin zeggen, dat, 
indien zij voorlging zieh te ver-
dedigen, zij hären man zouden 
doen ophangen. Hoezeerook tot 
in de ziel bewogen, bleef CON-
S T A N T I A onwrikbaar. 1k heb aan-
zienlijke goederen, antwoordde , 
zij, terwijl zij in tränen smolt, 
ih heb dezelve aangeboden, en 
bied ze nogmaals voor zijnen 
losprijs aan; maar ik zal door 
geene lafhartigheid een leven 
vnjkoopen, hetwelk hij zieh schä
men zoude te genieten Een ver-
nieuwde aanval der belegeraars 
mislukte, en zij hadden de laf-
hartige wreedheid, B A R R I te doen 
slerven en daarna het beleg op. 
tebreken. Het garnizoen wilde 
weerwraak gebruiken, op den 
heer D E LOUPIAN , een gevangen 
eedgenool; maar deze evenzoo 

edelmoedige als dappere vrouw 
verzetle er zieh tegen. HENDBIK 
IV, van bewondering doordron-
gen, zond haar het brevet van 
gouvernante van leucate, n̂ et 
het regt van opvolging voor 
hären zoon H E R C U L E S . 

CHAMBON D E MONTAUX (NICO-
L A A S ) , een geneöskundige, in 
1748, te Brevännes (Fr, Haute-
Marne-te\)S) geboren, oefende 
eenigen tijd de geneeskunde te 

i Langres uit, en, kwam zieh 
in 1780 te Parijs vestigen, 
alwaar hij in de koninklijke 
maatschappij van geneeskunde 
opgenomen en tot eersten ge-
neesheer van la Salpetrike be-
noemd werd. In het begin der 
orawenteling beklegdde hij ver
scheiden administrative betrek-
kingen, en werd den 3 Decenj-
ber 1792 , in de plaats van 
PEraioN tot maire van Parijs 
verkozen. Hij vergezelde lo-
D E W I J K XVI voor de balie der 
conventie, en werd met de treu-
rige taak belast, pm met den 
minister van justicie en den 
secretaris van den uitvoerenden 
raad, aan den vorst in den 
Tempel zijn vonnis te gaan be-
teekenen. Hij legde zijn amW 
van maire den 2 Februarij 1793 
neder, en het gelukte hm, 
zieh aan het besluit te ont-
trekken, dat de in hechtenis-
neming beval, van elken amb-
tenaar die zijn' post nederlegde, 
en Oefende weder de genees
kunde uit. In 1814, gaf hij 
een geschrift in het licht, ge-
titeld.- Lettres etc. (Brieven aan 
den heer C. over de legen mj 
als maire van Parijs, wtge-

http://zou.de
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strooide, en in dezen tijd, ver-
nieuwde lasteringen). Bij net 
aannaderen van den 20 Maart, 
schreef hij ondanks zijne hooge 
jaren e'n gebrekkelijkheden, aan 
den minister van ooriog, om 
dienst te vragen in het konink-
lijk leger der Vendee. CHAMBON 
deed mevrouw* der hertogin van ANGODLEME , een kleinood. aan-
nemen, dat haar van MARIA-ANTOINETTE bevatte, en verkreeg 
de verzekering dat hare konink-
lijke hoogheid de treurige voor-
ingenomenheid niet zoude be-
houden, welke men bij haar 
voorondersteld had. Toen later 
deze prinses vernomen had-, 
dat CHAMBON' in eenen bekrom-
pen toestand was vervallen, liet 
zij hem eene ondersteuning van 
2000 franken ter hand stellen. 
Hij is in 1826 overleden, en 
heeft nagelaten: l.o Traue etc.' 
(Verhandeling over de pestblaar), 
met critische aanteekeningen, 
1781 , in 12 .»0) 2.o Des 
moyens etc. (Over de middelen 
om de Hospitalen nuttig voor . 
het onderwijs te mähen), 1787, 
in 12 . M O ; - r 3.o Traue etc. 
(Verhandeling over de kwaad-
aardige hoortsen), 1787 , in 
12.mo. — 4 > 0 Observationes cli-
nicce, curaüones morborum va-
riorusn etc., 1789, in 4 > ; — 
5.o Traue etc. (VolUdige ver
handeling over de ziehten der 
meisjes, vrouwen en over de 
zwangersehap etc.), 1798,8 dl.n 

in 8 . ™ ; — 6.o Des maladies 
etc. (Over de ziehten der hinde
ren) , 1799 , 2 dl.«, in 8.̂ 0 -
— 7.o Traue etc. (Verhandeling 
over de opvoeding der Schapen), 
1810, 2 dl.", in 8.voj _ 8.0 

Comparaison etc. (Vergelißing 
der uitwerhselen der koepokinen-
ting, met die der gewone inen-
ling der pokken), 1821, in S . ™ 
en verscheiden artikels, in ver-
schülende woordenboeken en 
tijdschriften, enz. 

CHAMBORE (AUGÜSTOSLE PELLETIER DE), den 30 Maart 1789, 
te Viteaux (Fr. flep.* Côte d'Or) 
geboren, was de zoon van eenen 
ontvanger der ländpacht, die 
in 1793 , door de révolution
naire regtbank ton dood veroor-
deeld werd. Zeer jong in het 
Prytaneum van Saint-Cyr op-
genomen, ging hij van daar 
weldra naar de militaire school 
van Fontainebleau, welke hij 
in den ouderdom van achttien 
jaren, met den rang van onder-
luitenant verliet. Na in Pruis-
sen en in Polen te hebben ge-
vochteu, werd hij naar Spanje 
gezonden, en was bij de voor-
naamste veldslagen tegenwoordig, 
waarvan dat land het tooneel. 
was, niet dan zonder meer dan 
eens ernstig gewond te worden. 
Intusschen was zijne bevorde-
ring verre van aan zijne koorls-
achtige eerzucht beantwoord te 
hebben, en hij beschouwde het 
als weinig beteekenend, op den 
ouderdom van 20 jaren het eere-
kruis en den rang van kapitein 
te bezitten.- In 1812, op den 
oogenblik, waarop de ooriog 
met Dusland ontstond, kon CHAMBÜRE, die, in Frankriß 
teruggekeerd, om van zijne won-
den te herstellen, tot bijzitterin 
den staatsraad, en 'onder-pre-
fekt van Bergen was benoemd, 
aan het verlangen niet weder-
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staan, om weder in acliviteit 
te worden gesteld. Het beleg 
van Dantzig, bood aan zijne 
schilterende vermetelheden wel-
dra nieuwe gelegenheden aan. 
In die stad opgesloten, gelukte 
het hem, aan het hoofd,eener 
compagnie van honderd.trouwe 
manschappen, door hem zelven 
uitgekozen, en die de Russen 
de heische compagnie noemden, 
den belegeraars aanmerkelijke 
verliezen le doen ondergaan. De 
capitulalie van Dantzig maakte 
een einde aan zoo vele iuspan-
ningen. Nàdat CHAMBURE er 
zieh vruchteloos tegen verzet 
had, ging hij zijnen degen aan 
den prins van Wurtemberg over-
geven. In 1815, in Franhrijk 
teruggekeerd, werden hem ge-
durende de honderddagen, door 
NAPOLEON eenige lofspraken toe-
gevoegd, die hem' tevens be
lasse , om in het dep.t Cote d'Or 
een vrij-corps te organiseren. 
Terwijl hij over dit ongeregelde 
corps het bevel voerde, bedre-
ven eenige manschappen des 
zelven verscheiden betreurens-
waardige geweldenarijen ; en hij 
zelf werd mede beschuldigd, 
eenen boer uit het. Doufrs.-dep.* 
le hebben doen doodschieten, 
wijl dezelye eene witte cocarde 
aan zijnen hoed had. In regten 
betrokken, werd CHAMBÜRE eerst 
tot dwang-arbeid, en bij een 
tweede vonnis tot den dood 
veroordeeld, Na eene schuil-
plaats te Brüssel té hebben ge-
zocht, kwam. hij in 1820 in 
Franhrijk terug, en wisl te 
bewerken, dat de hem te last 
gelegde feiten door de amnistie 
van 1816 gedekt werden. Hij 

begaf .zieh alstoen naar het land, 
alwaar hij tot in 1830 leefde, 
Na zijne diensten den maar-
schalle S O U L T , minister van oor-
log, te hebben aangeboden, werd 
hij |tot kolonel van den staf 
benoemd, en in hoedanigheid 
van eers'ten ordonnantie-officier, 
aan den maarschalk verbonden. 
GHAMBURE is in 1832 aan de. 
cholera overleden. Hij beeft in 
het licht gegeven r NAPOLEON en 
zijne tijdgenooten, eene rceh 
van platen, trekken van Helden-
moed, goedertierenheid, edel-
moedigheid, 'populariteit ens. 
voorstellende, met tekst 1826 
en 1827, in 4.T 0 

CHAMPAONV (JOANNES BAPTISTA 
NOMPERE D E ) , hertog van Cadore, . 
te Boanne, in 1756, uit eene 
adellijke familie geboren, werd 
van kindsbeen af tot de zeedienst 
bestemd, en was lot den rang 
van scheepsmajoor .opgeklom-
men, toen de Fransche orawen-
teling uilborst. In 1789, door 
den adel van Forez tot de al-
gemeene staten afgevaardigd, 
was hij een der eersten zijner 
orde, die zieh met den burger
stand vereenigde. Hij bewerkte, 
dat er vele verbeteringen in het 
maritime-wetboek werden aan-
genomen, en Steide in 1791 
voor, om geen onderscheid meer 
te doen bestaan tusschen de 
koninklijke marine en de han-
del-marine. Onder het schrik-
bewind werd hij in hechtenis 
genomen', en verkreeg eerst na 
den 9 .thermidor zijne vrijheid 
weder; doch hij versebeen niet 
weder op het staatkundig too-
neel, dan na den 18 brumaire 
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(9 Novb. 1799). Hij werd ais-
toen tot staatsraad benoemd, 
en in Julij 1801, ais gezant 
naar Weenen gezondefl, van waar 
hij in 1804 werd teruggeroepen, 
ora zieh met de porte-feuille 
van het ministerie van binnen-
landsche zaken te belasten. Tij-
dens de zalving des keizers, 
ging hij Pius VII te Fontaine-

• bleau af halen, en had voor zijne 
Heiligheid allen gepasten eerbied. 
Naauwelijks had hij van zijne 
hooge belrekkingen bezit geno-
men, of hij deed aan het wetge-
vende ligehaam een verslag, in het 
welke hij, terwijl hij de vorderin-
gen der kunsten en der hijver-
heid sedert 1789 ontwikkelde, 
tevens het gouvernement geluk 
wenschte van tot de rrionarchale 
vormen te zijn teruggekeerd. CHAMPAGNY vergezelde in 1805 
zijnen meester naar Milane, en 
was bij zijne krooning áls ko-
ning van Italia tegenwoordig. 
In 1806 ontving hij den last, 
om offlcieel het besluit aante-
vragen, dat de kerken van de H. GENOVEVA en van den H. DIONYSIUS aan derzelver oude be-
stemrriing terug gaf. Na den 
vrede van Tilsit, ging hij tot 
het ministerie van buitenland-
sche zaken over, en bereidde 
de overweldiging van Spanje 
voor, welke hij trachtte te regt-
vaardigen door de noodzakelijk-
heid, om alle middelen in het 
werk te stellen, ten einde eenen 
zwakken vorst, die zieh door 
de Engelsche, staatkunde liet 
beheerschen, den troon te doen 
verlaten. Hij begaf zieh met 
den keizer naar Boyóme, en 
werd in hetzelfde jaar (1808) 

tot hertog van Cadore verheven (zie KABEL IV - W M . - en FERDINAND VII); Daar echter de 
overweldiging van den Eastili-
aanschen schepter niet zoo 
gemakkelijk toeging, als de mi; 
nisterieele vleijerij het gehoopt 
had , zoo zag CHAMPAGNY zieh 
genoodzaakt de tusschenkomst 
der wapens zijns meesters te 
vragen; om datgene ten einde 
te brengen, wat de diplomatie 
met even zoo veel trouweloos-
heid als onhandigheid begonnen 
had. Oostenrijk maakte er ge-
bruik van, om op nieuw den 
oorlog te beginnen; hij volgde BONAPARTE op dezen Snellen veld-
togt, en droeg bij tot het slui-
ten van het verdrag, hetwelk 
het huwelijk met MARIA-LOUISE 
ten gevolge had. Hij Steide 
daarop de vereeniging van Hol
land met Franknjk voor, die 
in 1810 ten uitvoer werd ge
bragt. Het was door aldus de 
heerschzucht des keizers te vlei-
jen, dat hij zieh tot den eersten 
rang zijner geheime raadslieden 
verhief. De hertog van CADORE 
ging voort het depariement van 
buitenlandsche zaken tot in 1811 
te besturen, in welk jaar hij 
eene soort van ongenade onder-
vond. Hij werd nieüemin tot al-
gemeen bewindhebber der kroon-
domeinen, en den 5 April 1813 
tot senateur benoemd. Tijdens 
den inval der bondgenooten in 
1814, gaf men hem het bevel 
over een legioen der Parijsche 
nationale garde, en den 24 April 
deszelfden • jaars adhajreerde hij 
aan de vervallen-verklaring van NAPOLEON. De koning verhief 
hem den 4 Junij 1814 tot pair j 
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intusschen nam hij, bij de te-
rugkorasl van BONAPARTE , an-
dermaal den post van' algemeen 
bewindhebber zijner domeinen 
aan, en kwam zitting nemen 
onder de pairs der nieuwe ka
mer. De tweede restauratie 
beroofde hem van zijne waar-
digheid ; doch eene ordonnance 
van 1819 riep hem in de ka
mer der pairs terug, ahvaar hij 
pa de omwenteling van 1830 
voortging zitting te houden. Hij 
is den 3 Julij 1834 overleden. 

CHAMPEIN (STANISLAUS), een 
beroemde componist, den 19 
September 1753 te Marseille 
geboren. Jong te Parijs geko-
menzijnde, trokken zijne eerste 
proeven de openbare aandacht 
tot zieh. Hij rigtte zijne Stu
dien weldra tot de tooneel-mu-
zijk, en bragt achtereenvolgend 
een aantal opera's voort, onder 
welke men zoo gaarne aanhaalt 
la Mélomanie, een meesterstuk, 
aan hetwelk de nieuwere ver-
beteringen. niets hebben doen 
verliezen van de frischheid en de 
bevalligeoriginaliteit, die er den 
bijval van verzekerde. De overige 
voortbrengselen van CHAMPEIN 
zijn: -Le nouveau don Quichotte; 
Les Dettes; Florette et Colin; 
Le Manteau of Les Nièces riva
les;^ Menzilcoff; Les Noces cau
choises ; les Ruses de Frontin ; 
La Ghaise à porteur, zamenge-
steld op verzöek van'den prins 
van CONDÉ, voor zijn tooneel 
van Chantilly. CHAMPEIN loste 
het eerst het vraagstuk op, om 
muzijk met woorden in proza 
te verbinden ; hij had tot deze 
stoute p'roeve een onderwerp 

gekozen, waarin de hevigsteen 
ongeregeldste hartstogten mede-
werkten om de moeijelijkheden 
eener dergelijke onderneming te 
vermeerderen. Het was de Elec-
tra van SOPHOCLES, letterlijkuit 
het Grieksch vertaald. SIechts 
het eerste bedrijf werd er van 
voorgedragen, en droeg aller 
goedkeuring weg; intusschen 
weet men niet om welke reden 
de uitvoering van het stuk ge-
weigerd werd. CHAMPEIN overleed 
hoog bejaard, kort voor 1830. 
Hij was lid van het instituât. 

* CHAMPOLLION (JOANNES JA
COBUS), de Oudê, te Figeac, 
in Quercy, in 1779 geboren, 
bibliotbekaris en hoogleeraar der 
Grieksçhe taal te Grenoble, 
eenvruchtbare oudheidkundige 
schrijver, gaf onder anderen in 
het licht: l.o Antiquités ete. 
(Oudheden van Grenoble), Ore-
noble , 1807 , in 4.*> ; - f. 
Annales etc. (Jaarboèken der 
Lagiden), 2dl.*, Parijjs,}№< 
benevens verscheiden kleine ar
chäologische verhandelingen, 
zoo als onder anderen Lettre 
etc. (Drief over het. Griehohe 
opschrift vq,n den tempel van 

' Dendérah), Grenoble, 1806. 

CHAMPOLLION (JOANNES PUAN-
.ciscus), de Songe, te Ftgeae 
(Fr. Zo«-dep.t), in 1790 geboren, 
had zijnen broeder, in het voor-
gaande artikel vermeld, tot eer-
sten meester, en onderscheidde 
zieh reeds in zijne kindschheid, 
door eene zeldzame vatbaar-
heid voor de Oosterscbe talen. 
Na zijne Studien in het lyceum 
van Grenoble te hebben volbragi, 
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kwam hij in 1807 te Partys, 
en volgde den leergang vah het 
Arabisch van den. heer D E S A C Y . 
Op zekeren dag bij den abbe 
D E TERSAN ingevoerd, gevoelde 
hij, bij het gezigt zijner rijke 
verzamelingen, den ijver die 
hem medesleepte tot de nogge-
heimzinnige wetenschap der 
hiöroglyphen • Verdubbelen. Hij 
legde zieh van dien oogenblik 
af toe op de beoefening der 
Coptische taal, en las met eene 
geduldige belangstelling, al de 
werken, welke hem in de ken-
nis der- Egyptische oudheden 
konden inwijden. In 1809, tot 
adjunct-hoogleeraar in de ge-
schiedenis bij de faculteit van 
Grenoble benoemd, schalte hij 
zieh Grieksche en Coptische 
drukletters aan, en drukte de 
inleiding en daarna de beide 
eerste deelen van een werk ge-
titeld: Egypte onder de P H A R A O ' S . 
Dit uitgebreide werk moest ge-
heel Egypte omvatten, zijne 
aardrijkskunde en geschiedenis, 
zijne godsdienst, zijn handel 
en zijne zeden. Maar de staat-
kupdige gebeurtenissen kwamen 
de werkzaamheden vandenjon-
gen hoogieeraar afbreken. De 
beide broeders werden na de 
tweede restauratie riaar Figeac 
verbannen, doch bekwamen wel-
dra weder de vergunning om 
naarPar#$terugtekomen. C H A M -
P O I X I O N de Senge hervatte met 
eenen vernieüwden ijver zijfle 
nasporingen over de Egyptische 
tongvallen. In 1821, las hij 
aan de akademie van opschrif-
ten, eene yerhandeling voor, 
waarin hij bewijst: l.o dat het 
hieratisch of priesterlijk schrift, 

niets anders is dan een snel-
schrift of verkorting der hi6ro-
glyphische teekens; — 2.o dat 
deze verkorle teekens, uitge-
vonden om het geschrift vaardi-
ger te maken, dezelfde waarde 
behouden als de hiöroglyphen , 
welke zij voorstellen. In eene 
andere verhandeling bepaalt zieh 
de schrijver bijzonder tot het 
demotisch of volksschrift, dat, 
volgens hem, uit een zeker 
getal teekens was zamengesteld, 
uit de algemeene reeks dier hie
ratische teekens genomen, en 
die dezelfde waarde hebben als 
deze laatste (zie SACY -Wbk.-
en AKERBLAD) . Het opschrift 
van Rosette en dat van een' 
kleinen obelisk van Philoe, door 
den heer BANKS in Europa ge
bragt, en waarvan de zip even-
eens bekend was, boden hem 
eene gelegenheid aan, om zijn 
stelsel toetepassen en te regt-
vaardigen. Hij vond er de 
bevestiging in zijner gissin-
gen; en deze grondbeginselen 
leidden hem tot de ontdekking 
van het Alphabet der phoniti-
sehe hieroglypen hetwelk hij, 
in 1822, in een' Brief aan den 
heer DACIER bekend maakte. Het 
Precis etc. (Kort begrip van het 
hieroglyphisch stelsel), dat hij 
in 1824 in het licht gaf, en 
da.t er de aanvulling van is, 
bragt het ware geheim der hie-
roglyphen verder geheel aan 
den dag. Deze onverhoopte ont
dekking, werd door eenparige 
toejuichingen onthaald; LODE-
W I J K XVIII schonk den schrijver 
eene gouden, rijk met diamanten 
ortlzette snuifdoos. CHAMPOIJEION 
verlangde zeer om de Egyptische 
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oudheden te bezoeken, welke 
Halle bezat, en door de onder-
steuning des konings, kori hij 
deze reis in het begin van 1824 
ondernemen. Hij bezocht eerst 
bet Egyptisch museum van Tu-
rijn, uit de beroemde verzame-
ling D R O V E T T I zamengesteld, en 
gaf er de beschrijving van, in 
eene reeks van Brieven aan den 
hertog D E B L A C A S gerigt; de 
edelmoedigheid der civiele lijst, 
Steide hem in Staat, om eene 
menigte voorwerpen aantekoo-
pen, bestemd om het Egyptisch 
museum van Parijs te vormen, 
waarvan hij voor zijne terug-
komst tot opziener werd be-
noemd. Zijn vurigste wensch 
was, dat Egypte te zien, waar-
aan hij al zijne gedachten en 
talenten had toegewijd ,. en het 
gouvernement verschaffe hem de 
middelen, om deze reis ten uit-
voer te brengen, die voor de 
wetenschappen zoo vruchtbaar 
in resultaten was. Behalve een 
aantal handschriften, bragt hij 
twee duizend vier honderd tee-
keningen van monumenten van 
de.zelve mede. Hij heeft in Nubie 
en in Opper-Egypte, Thebes, 
daaronder begrepen', geen schil
derwerk of bas-relief gevonden, 
waarvan hij geene af beelding of 
beschrijving vervaardigd heeft. 
De koninklijke begraafplaatsen, 
en derzelver uitgestrektegalerijeh 
ontsnapten niet aan zijne na-
sporingen. Na eene afwezigheid 
van twee jaren, den 6 Maart 
1830 te Parijs teruggekeerd, 
hield hij zieh bezig met de za-
menstelling eener Egyptische 
spraakkunst. En hij was met 
den uitslag van dien' arbeid, 

dien hij een visitekaartje vom 
de nakontelingschap noemde, 
zeer te Vreden, toen hij tegen 
het einde van Januarij 1832, 
de aanvallen der ziekte gevoelde, 
welke hem den 4 Maart daar-
opvolgende in het graf sleeple, 
C H A M P O L L I O N had vele vriendenj 
en wat zijnen geest tot eera ver-
strekt, in hem-was de wetenschap 
steeds aan de godsdienstige be-
ginseien, en aan het christelijke 
geloof, dat zijne Jaatste oogen-
blikken heiligde, ondergeschikt, 
Zijne ontdekkingen hebben eenea 
beslissenden slag aan de stelsels 
toegebragt', die met het boek 
Genesis, in strijd zijn, en terwijl 
hij op de klaarblijkelijksle wijze, 
den versehen oorsprong van den 
Zodiak van DENDERAH aantoont, 
heeft hij de armzalige argumen-
ten, tot walgings toe door 
DÜPUIS (zie dat Art. -№.-)en 
zijne leerlingen herhaald, tot in 
het stof vergruisd. De voor-
naamste werken van CHAMPOL-
W O N zijn: l.o Observations etc. 
(Aanmerkingen op den catalogus 
der Goptische handschriften van. 
het museum Borgia, te Velletri), 
Parijs, 1811, in 8 J ° ; — 2.» 
VEgypte etc. (Egypte onder de 
P H A R A O ' S , of Nasporingen be-
trekkelijk de aardrijkskunde,de 
godsdienst, de taal en de gf. 
schiedenis van Egypte vödr den 
inval C A M B Y S E S ) , ib., 1814, 
2 dl.« in 8.TO , met eene kaart; 
— 3.o Lettres etc. (Brieven over 
de gnostieke oden, aan SALOJION 
toegeschreven), ib. 1815, in 8.™; 
— 4.o Pantheon etc. (Egyptisch 
pantkeon, Venameling van my
thologische personen van heloude 
Egypte; volgens de gedenktee-
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kenen, met eenen verklärenden 
telist), 1823'; 2;dl», in 4.*°, 
met 200 platen ; — 5.o Lettres 
etc. (Brieven aan den hertog 
DE BJLACAS D'AULPS, betrekkelijk 
het koninklijke Egyptische mu
seum van Turijn), 1824—26, 
2 dl.», in 8. T 0 , met atlas; — 
6.o Précis etc. (Kort begrip van, 
het. hieroglyphisch stelsel der 
oude Egyptenaren, enz.), 1824; 
met plt.n herdrukt. in 1828; 
— 7.o Catalogue der Egyptische 
papyrussen van het museum van 
het Valikaan, 1826 , in 4.*° ; 
— 8.o Grammaire etc. (Egypti
sche spraakkunst), Parijs,1836 
tot 1841, gr. in fol. ; — 9.0 Dic
tionnaire etc. (Egyplisch Woor-
denboek), volgens de Handschrif
ten van CHAMPOLLION in het licht 
gegeven, Figeac, 1842, in fol. 

* CHANGING (WILLIAM ELLERY), 
een uitmuntende redenaar der 
Vereenigde Staten van Noord-
Amerika, te-Boston geboren, 
alwaar bij alspredikant derTJni-
tariè'rs in 1842 overleed. Hij 
stpnd aan het hoofd der demokra
tische Unitarièïs van Amerika, 
en had op zijne geloofsgenooten 
in Engeland en Frankrijk bijna 
den invloed eener autoriteit. 
Zijne leerreden versehenen in het 
licht onder den titel van Biscour-
ses; en zijne "Verhandelingeh over 
vraagstukken betrekkelijk het 
tegenwoordige christelijke stand-
punt, onder dien van Political 
and Literary Essays. Tan zijne 
gezamenlijke Werken, uit 6 
deelen bestaande, versehenen de 
beide eerste te Boston in 1843, 
en de 4 overige te Glasgow, 1843. 

I . DEEL. 

* CHANTREY (sir FRANCIS) , een 
beroemde Engelsche beeldhou-
wer, in 1782 te Morion in 
Derbyshire geboren, leerde de 
beginselen der kunst in Shef
field, en wekte de opmerkzaam-
heid reeds in 1802, door het 
borslbeeld van HORNE TOOKE in 
Landen. Eene' reis, in 1814 
door Frankrijk en Dalle onder-
nomen, verrijkte zijne verbeel-
ding, zonder zijnen naluurstijl 
te veranderen. Hij overleed, na 
de voleinding van zijn in.Fe
bruary 1839 begonnen model 
tot het ruiter-standbeeld van 
den hertog van WELLINGTON, 
in 1841. Onder zijne overige 
werken, verdienen nog genoemd 
te worden: de standbeeiden van 
GEORGE I V , van PITT, CANNING, 
JAMES WATT, en sir RAFFLES. 
Het schoonste voortbrengsel van 
CHANTREV is zeker het monu
ment der slapende hinderen, 
in den zuidelijken vleugel der 
hoofdkerk van Lichtfield. Ook 
heeft men van hem voörtreffe-
lijke busten, zoo als bijv. die 
van BENJAMIN WEST , van den 
hertog van SUSSEX , van WALTER 
SCOTT, WELLINGTON enz. 

CHAPTAL (JOANNES ANTONIUS 
CLAUDIUS), graaf van Chantloup, 
in 1756, te Nosaret(Er. Lozbre-
dep.1) uit eene aanzienlijke fa-
milie geboren, werd het gebied 
der wetenschappen ingeleid door 
een' zijner oorris, een' arts van 
de grootste Verdienste, enkwam 
zieh verder te Parijs in de 
school der beroemdste meesters 
vormen. Weldra beriepen hem 
de stalen van Languedoc ter 
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vervulling van den te Montpel
lier opgerigten leerstoel voor de 
scheikunde, werwaarts de ont-
luikende roem een aantal Ger
lingen lokte. Het was voor hen 
dal hij de Elements de chimie 
(Grondbeginselen der scheikunde) 
zamenstelde, die in bijna alle 
lalen zijn overgezet. Omtrent 
dezen tijd erfde C H A P T A L een 
aanzienlijk vermögen, dat geheel 
in het belang der wetenschap 
werd aangewend, en waarvan 
hij zieh bediende om inrigtm-
gen te suchten, aan de groote 
toepassingen toegewijd, welke 
hij voorzien had. Öp deze wijze 
hadden de eerste proefnemin-
gen plaats der vervaardiging van 
het zwavelzuur, yan de kunst-
aluin en de nagemaakte soda, 
welke in de kunstep der nij-
verheid eene wäre omwenteling 
hebben te weeg gebragt. Toen in 
1793 Frankrijk, door vreemde 
legerscharen ingesloten, alleen 
in een zeer groot verbruik van 
buskruid moest voorzien, werd 
C H A P T A L belast met het beramen 
van middelen oin daartoe te 
kunnen geraken, en het gelukte 
hem om in eene enkele werk-
plaals tot vijf-en-dertig-duizend 
ponden buskruid per dag te doen 
vervaardigen. C H A P T A L werkte 
vervolgens mede aan de orga-
nisatie der polytechniekeschool, 
aan die der geneeskundige school 
van Montpellier, en aan de ont-
wikkeling der.scheikunde, zijne 
geliefkoosde wetenschap. Vruch-
teloos, en bijna gelijktijdig, de-
den hem WASHINGTON in den 
naam der Vereenigde Stetten, de 
koningin van Napels en de ko-
ning van Spanje de aanbieding 

der schitterendste voordeelen, 
indien hij zijn vaderland wilde 
verlaten ,• C H A P T A L verkoos het 
verblijf in hetzelve, hoewel toen-
maals zeer gevaarlijk., boven 
alles wat hem van eiders kon 
worden aangeboden. In 1798 
tot het instituut beroepen, nam 
hij zijne vaste woonplaats te 
Parijs, bragt er nieuwe inrigtin-
gen tot stand, werd tot staatsraad 
en minister van binnenlandsche 
zaken benoemd. Franhrijkhedt 
hem verscheiden gewigtige ver-
beteringen te danken, de invoe-
ring der kamers van koophandel, 
de'verbeterde inrigting der, zie-
kenhuizen, ende vereenigingder 
eerste statistieke documenlen, 
in de geheele uitgestrektheid des 
keizerrijks bijeengebragt/ Hij 
nam grootelijks deel aan dena-
turalisatie der beetwortel-suiker; 
zijne nasporingen om wijn te 
vervaardigen, deden dezen tak 
van nijverheid een geheel ander 
aanzien bekomenj het is vooral 
aan de nuttige wetenschappen, 
dat hij zijne vrije oogenblikken 
zoo gaarne toewijdde, en nie
mand welligt heeft er de be-
ginselen en toepassingen met 
meer duidelijkheid, bondigheid 
en ongedwongenheid van ont-
wikkeld. Zijne werken wijzen 
dikwijls zelfs de geringste ver-
rigtingen aan r en VAOQÜEWN 
alleen kan met .hem, met be-
trekking tot de naauwkeurigheid 
der feiten, en de scherpzinnig-
heid der afleidingen vergeleken 
worden. Hij overleed in de 
maand Julij 1832. Het staat
kundig gedrag van C H A P T A I . is 
altijd merkwaardig geweest, we-
gens deszelfs gematigdheid. Hij 
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was sénateur, pair-van Frankrijk 
en groot-officier van net legioen 
van eer. Zijne voornaamste wer
ken zijn : "1,0 Eléments etc. 
(Grondbeginselen der scheikun
de),-4s uitg., Partis, 1803,3 
dis, in 8.^0; — 2.0 l'Art etc. 
(De Jtunst om wijn te vervaar-
digen), 2s uitg., Parijs, 1819, 
in 8.™, met platen; — 3.o Traité 
etc. (Theoretische en praktische 
Verhandeling over het aankwee-
ken van den wijnstok, met de 
kunst om wijn, brandeivijn, wijn-
geest enz. te vervaardigen), Pa
rijs, 1801, 2 dis in S.vo.met 
21 plt.n ; — 4.o La chimie etc. 
(De scheikunde op de kunsten 
toegepast), Parijs, 1807,.4dl.1» 
in 8s°; met de aanteekeningen 
van deri heer G U I L L E R Y , Brüs
sel , 1827, 5 dl." in 8 . v o — . 
5.0 La chimie etc. (De scheikunde 
op den akkerbouw toegepast), 
2s uitg., Parijs, 1829, 2dl.", 
in 8.T0 ; — 6.o De l'industrie 
etc. (Over de Fransche nijver-
heid), Parijs, 1819, 2 d û , 
in 8.™ met tafels enz. C H A P -

T A L heeft daarenboven talrijke 
Verhandelingen geleverd aan het 
Recueil de l'académie des sciences, 
aan de Annales de chimie enz. 

C H A R B O B K E L ( J O Z E P CLAUDIUS 

M A R G A R E T H A ) , generaal der ar
tillerie en pair van Frankrijk, 
den 24 Mei 1775, te Dijon ge
boren , kwam in 1792 in de 
school van Châlons. In 1794, 
met de verdediging der door de 
Engelschen bedreigde eilanden 
Hyères belast, werd hij daarop 
achtereenvolgend , bij de légers 
van Sambre-en-Maas en van den 

Rijn geplaatst. Hij maakte den 
togt van Egypte niede, en on
derscheidde zieh voornamelijk in 
den Slag der Pyramiden. Ten 
gevolge eener oogziekte verpligt 
om een ontslag te vragen, werd 
hij op den overtogt, door een' 
kaper van Trípoli gevangen ge-
nomen, en eerst na viermaan-
den eener harde gevangenschap, 
kwam hij in Frankrijk terug. 
Hij was juist tot kolonel.be-
noemd toen hij tot chefvanden 
staf werd verheven, en in die 
hoedanigheid.de veldtogten van 
1805 tot 1808 medemaakte. Hij 
onderscheidde zieh leJena, bijde 
overtogten der Oder, des Weich
seis en des Bugs, te Eylau, te 
Heilsberg en voor Koningsber-
gen, waarvan de inneminghem 
den titel'van commandeur van 
het legioen van eer verschaffe. 
In 1809, tot brigade-generaal 
bevorderd, had hij zijn deel in 
den roem van Eckmühl, Oben
berg , Regensburg en Essling. 
Bij den vrede, was hij voorzit-
ter der commissie, benoemd om 
de nieuwe grenzen tusschen Oos-
tenrijk en Busland te bepalen. 
Kort daarna, naar Portugal ge-
zonden, onderscheidde hij zieh 
bij de belegeringen van Ciudad-
Rodrigo en Almerida, bij de 
gevechten van Coimbra, Pom
bai, Miranda, Corvo, Rudinha 
en Fuente d'Oro. Naar Frank
rijk teruggeroepen, alwaar men 
den Russischen veldtogt voor-
bereidde, werd hij tot chefvan 
den staf der artillerie desgroo-
ten legers benoemd, en was 
tegenwoordig by* het gevecht van 
Wiiepsck, bij den overtogt des 

2. 
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Dniepers en bij den slag der 
Moskowa. In 1813, tot den 
rang van divisie-generaal verhe-
ven, voerde hij het bevel over 
de artillerie te Weissenfels, en 
in de veldslagen van Lützen en 
Bautzen. De titel van graaf was 
de belooning van zijn schoon ge-
drag te Leipzig en te Hanau. In 
1814, nam hij deel aan de ge-
vechten van Arcis-sur-Aube, Mon-
tereau, la Ferte-sous-Jouarre, 
van Nogent enz. Bij de terug-
komst van N A P O L E O N van het 
eiland Elba, tot commandant-
' en-chef der artillerie van het 
leger der Alpen benoemd, be-
gaf hij zieh naar Lyon, om 
voorbereidselen te helpen be-
Vorderen, die legen eenen twee-
den inval onvermogend moesten 
zijn. Van 1823 tot 1832, ver-
eenigde hij met de bedieningen 
van algemeen-inspecteur en van 
lid der commissie van artillerie, 
het presidentschap der gemengde 
commissie, aan het ministerie 
van oorlog toegevoegd. In 1840 
op pensioen gesteld, werd hij 
kort daarna tot de waardigheid 
van pair verheven, en overleed 
te Parijs, den 10 Maart 1846. 

C H A R L E S (JACOBÜS A L E X A N D E R 

C Ä S A R ) , een beroemde natuur-
kumlige, te Baugency, in 1746 
geboren, maakte zieh te Parijs 
bekend door leergangen van 
proefondervindelijke natuurkun-
de, die eenen grooten loevloed 
van aanhoorders uitlokten. Iben 
in 1783, de ontdekking van 
M O N T G O L F I E R Franknjk deed 
verbaasd staan, hielden CHAR

L E S , PlLATRE D E B O Z I E R en RO

BERT zieh veel bezig met het 

vervaardigen van luchtbollen, De 
eerste opstijging in de hoofdstad 
had plaats den 25 Augustus 
1783. Deze proefneming be-
antwoordde geheel en al aan de 
verwachting ; tot groote' verba-
zing der aanschouwers werd de 
bol binnen twee minuten tot 488 
vademen hoogte gebragt. Lo-
D E W W K XVI schonk aan CHAR

L E S eene jaarwedde van 2,000 
francs, en noodigde de akade-
mie uit, om zijnen naamnaast 
dien van M O N T G O L F I E R teplaal-
sen op de médaille, diebesterad 
was, omdeuitvindingderlucht-
vaart te vereeuwigen. CHARLES 

was lid der akademie van we-
tenschappen; bij de organisatie 
van het instituut in 1795, werd 
hij in hetzelve opgenoraen, en 
tot bibliothekaris van hetzelve 
benoemd; ook was hij lid van 
het legioen van eer. Hij is den 
7 April 1823 overleden. CHAR

L E S heeft eenige artikels gele-
verd aan de Encyclopédie mé
thodique, en verscheiden zijner 
Verhandelingen zijn gedrukt in 
de Verzameling der ak a Q e m ^ 
van wetèhschappén. Zonder for-
tuin geboren, wendde hij de 
geheele opbrengst zijner open-
bare leergangen aan, om zijn 
natuurkundig kabinet te verrij-
ken, hetwelk hij ongevoeliglijk 
tot een der schoonste van Eu
ropa maakte. Het gouverne
ment kocht hetzelve aan, doch 
Het er hem het genot van be-
hoùden. Het is tegenwoordig in 
het conservatorium van kunsten 
en handwerken, waarin CHAR

L E S lot in zy'ne laatste dagen 
voorlging de natuurkunde te 
onderwijzçn. 
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•CHARLOTTEJOACHINE van Bour
bon, koningin van Portugal, te 
Madrid, den 25 Augustus 1775' 
geboren, was de. döchter van 
den .koning van Spanje, KAREL I V , . en van MARIA LOUISE van 
Parma, openbaarde reeds in 
hare prilste jeugd eene buiten-
gewone ontwikkeling, en ont-
ving eene opvoeding, die hare 
kunne te boven ging. Aan prins JUAN van Portugal verloofd, trad 
zij in 1790 met hem in den echt, 
baarde hem negen hinderen, en 
kon echter in geene volmaakte 
overeenstemming methem leven. 
Nadat haar echtgenoot onder den 
naam van JOANNES V I (zie dat 
Art. -Wbk.-), regent van Por
tugal was geworden, werd zij 
beschuldigd van zieh het be-
heer des koningrijks te hebben 
willen doen opdragen, wijl het-
zelve onder de onbekwaamheid 
van den prins-regent kwijnde. 
Toeh de Franschen in 1807 het 
schiereiland oyermeésterd bad-
den , stak zij over naar Brazilie 
vestigde zieh aldaar, en werd,-
na den dood van MARIA, hare 
schoon-moeder, koningin van 
Portugal en keizerin van Bra
zilie. Met baren echtgenoot in 
1821 te Lissabon teruggekeerd, 
werd zij van -hare regten ver
vallen verklaard, en in het kas-
teel van Bamalhdo opgesloten 

. gehouden, wijl zij getracht had 
den koning tegen de voorstanders 
der nieuwe constittitie intene-
men. "Wei verre van daar door 
afgeschrikt te worden, werden 
hare kuiperijen nog misdadiger 
en meer in het duistere gesmeed. 
Zij trok den graaf van Amarante 

Z 

in hare belangen, en deed, onder 
voorwendsel van'het land en den 
koning van het juk der Cortes 
en van den geesel der omwen-
telingen te bevrijden, in 1823, 

* te Villareal eenen opstand ur
barsten. Gedurende den opstand 
van Spanje, verzuimde zijriiets 
om Frankrijk in hare belangen 
te W i n n e n , lerwijl zij hoopte, 
om door de bemiddelirig dier 
mogendheid, Spanje en Portugal 
onder hären schepter te kunnen 
vereenigen. Gedurende dien tijd, 
bediende zij zieh van don MIGUEL, een' harer zonen, om de 
Cortes omver te werpen. Zij 
slaagde er in, deed zieh in hare 
burgerlijke en staatkundige reg
ten herstellen, en streefde er 
van loen af naar, om baren echl-
genoot te onüroonen, en in zijne 
plaats, in hoedanigheid van re-
gentes te regeren. De magt 
ontsnapte haar echter bij den 
doöd van JOANNES V I . Hare 
derde dochter, de infante ISA-BELLA MARIA, werd boven haar 
verkozen,' en deze deed in 1826, 
hare nicht, dona MARIA DA GLO
RIA, tot koningin van Portugal 
uitroepen. De koningsgezinden, 
in den naam van CHARLOTTE JOACHINE weder vereenigd, sloe-
gen op verschillende p unten te 
gunste van don MIGUEL aan het 
muiten. De conslitulioneele par-
tij besloot alstoen, ten einde 
alle belangen te vereenigen, om 
het regentschap aan dien prins 
aantebieden. Hij aanvaardde het-
zelve en zi,jne moeder werd ver
mögender dan ooit. Zij bragt 
hem ligtelijk tot het besiuit, 
de constitulie omvertewerpen, 

3 
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en zelf den titel van koning 
aantenemen. Over haar werk 
te vreden, ging zij het kasteel 
van Quelus betrekken, alwaar 
zij., na de laatste H. Sacramenten 
te hebben onlvangen, den 7 
Januarij 1830 overleed. Deze 
vorstin, die Portugal gedurende 
dertig jaren beroerd heeft, is 
door de partijen verschillend be-
oordeeld. De koningsgezinde 
schrijvers hebben haar onbeperkt 
geprezen; de liberalen integen-
deel hebben haar rriet bitterheid 
verbeten, aan de ondermijning 
der regering van hären man te 
hebben gewerkt. Men moet be
kennen, dat zij met eenvasten 
rflannelijk karakter begaafd was, 
dat zij met volharding tegen den 
invloed der Engeischen heeft ge-
wdrsteld; Haar grootste misslag 
was Portugal aan Spanje te heb
ben willen onderwerpen. Zulks 
was het volk verraden, over 
hetwelke zij regeerde, ten voor-
deele van dat onder hetwelke 
zij geboren was. 

C H A R P E N M E R (MARCOS A N T O 

N I O S ) , een geleerde componist, 
te Parijs, in 1034 geboren, en 
in dezelfde stad in 1702 over-
leden. In. den ouderdom vah 
15 jaren, reisde hij naar Rom 
om de schilderkunst te beoefe-
nen; maar in eene kerkgegaan 
zijnde, waarin hij een motetto 
van CARISSIMI (zie dat Art, -Wbk.-) 
hoorde uitvoeren, werd hij er zoo 
zeer door bekoord, dat hij van 
Stande aan besloöt een toonkuns-
tenaar te worden. De kweekeling ! 
van dien zelfden CARISSIMI gewor
den, maakte hij zulke vorderin-
gen, dat Inj voor den bekwaam-

sten zijner eeuw werd gehouden. 
Bij zijne lerugkomst vervaardigde 
hij stukken, waarin een uitmun-
tende smaak doorstraalde; maar 
gestoord op L U L L I , wilde hij 
niet naar hem gelijken, en ver
vaardigde alzoo zeer moeijelijke 
muzijk , waarin echter zoo vele 
harmonie en zoo vele wetenschap 
doorstraalden, als tot dusverre 
in Frankrißk nog niet bekend 
waren geweest; hetwelk hem 
echter van de onwetenden den 
titel van harden en onbeschaaf-
den componist berokkende. De 
hertog van Orleans t later re
gent, die smaak bezat voor alle 
wetenschappen, leerde van hem 
de compositie, en benoemde hem 
tot intendant zijner kapel. Bij 
heeft verscheiden opera's gecom-
poneerd ; die van Medea vond 
buitengemeonen bijval. In het 
vervolg componeèrde hij enkel 
op Latijnsche woorden. Hij werd 
tot muzijkmeester van het col
legia en professiehuis der Je
suiten benoemd, werwaarts alle 
kunstminnaars zieh. in menigte 
begaven om hem te hooren. 
C H A R P E N T I E R werd meester der 
heilige kapel (la Sainte Chapel
le), waarin hij in Maart 1702 
begraven werd.-

* C H A S S É (DAVID HENDRIK. 

baron V A N ) , luitenant-generaal, 
kommandeur der militaire Wil-
lems-orde, officier van het le-
gioen van eer, werd den 18 
Maart 1767 te fiel in Gelder-
land geboren. Hij trad ten jare 
1775 als kadet- in dienst der 
Vereenigde Provineie'n, Werd tot 
luitenant benoemd in 1781, tot 
kapitein in 1787, tot luitenant-
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kolonel in 1793 , tot kolonel 
in 1803, tot generaal-majoör in 
1806, en tot luitenant-generaal 
in 1814. Na de omwenteling 
in de Nederlanden van het jaar 
1787, gedurende welke hij zieh 
bij de partij der patriotten aan-
sloot, week hij buitenslands; 
en begaf zieh in dienst bij de 
Fransche armee, bij welke zijne 
dapperheid hem in 1793 den 
rang van luitenant-kolonel ver
schaffe. Hij blonk uit in de ge-
vechten van Monqueron, Stade 
en Hooglede; nadat hij in 1795 
met het leger van PICHEGRU naar 
zijn vaderland was teruggekeerd, 
verliet hij hetzelve spoedig op 

' nieuw om den Duitschen veld-
togt van 1796 , onder het op-
perbevel van den Nederlandschen 
generaal D A E N D E L S , mede te 
maken. Nadat de Engeischen 
in 1799 eene landing op de 
Hollandsche kust ondernomen 
hadden, legde de kolonel C H A S S E , 

aan de spits van een Hollandsch 
jagerkorps, dat vele uren-ach-
tereen met hardnekkigheid tegen 
de oneindig talrijker Engeische 
troepen streed, vele militaire 
bekwaamheden aan den dag. 
Deze veldtogt afgeloopen zijnde, 
vertrok hij om aan dien in 
Duitschland deel te nemen. Hij 
werkte mede tot het beleg van 
Wurzburg; heroverde eene bat1 

terij op de Oostenrijkers, en 
maakte in de affaire van 27 
December 1800 vierhonderd ge-
vangenen. Hij diende met on-
derscheiding in den oorlog tegen * 
Pruissen in 1805 en 1806, onder 
het bevel van den Belgischen 
generaal DOMONCEAU, Doch vooral 

- Z 

in den Spaanschen oorlog was 
het, dat de generaal CHASSIE 

zioh deed opmerken, en blijken 
gaf, van de grootste onversaagd-
heid, welke hem bij de" Solda

ten den vereerenden bijnaam van 
bajonet-Generaal verwierf, uit-
hoofde van het door hem veel-
vuîdig en telken male met goed 
gevolg gebruik maken van dit 
wapen. Ter belooning van deze 
zijne bewezen diensten, schbnk 
koning L O D E W I J K NAPOLEON hem 
den titel van baron met eene 
dotatie van 3000 guldens Op de 
domeinen, en benoemdehij hem 
tot commandeur van dekonink-
lijke orde der unie. Gedurende 
de zes jàren, welke deze bloe-
dige oorlog aanhield, is de ge
neraal CHASSÉ steeds in Spanje 
gebleven, en heeft zieh bevonden 
bij de veldslagen vmDurango, 
Missa d'Ibor, Talaveira de la 
Beyna, Almonacid, alwaar hij 
tot de zege van dien dag kracht-
dadig medewerkte; als ook bij 
den slag van Oeana, waar de 
Hollandsche krijgslieden zieh 
met roem overlaadden, en bij 
dièn van het Col de Maja in 
hel Pyreneesche gebergte, bij 
welkè gelegenheid hij aan hel 
hoofd der 8 .^ , 25.*'*, 54.^ 

regem.1 vàn Unie en het 16.D E 

reg.1 iigte infanterie, door eene 
zeldzame onverschrokkenheid, 
het legerkorps des graven VAN 
E R L O N redde. De decoratie van 
ofllcier des legioens van eôr was 
de bèlooning vôor dit schitterende 
wapenfeit, en de hertog van 
Dalmatië (SOOLT) verzocht voor 
hem den rang van luilenant-
generaal, dien hij ook bij hot 
4 
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vertaten van de Fransche krijgs-
dienst verkreeg. N A P O L E O N wist 
ingelijks den door den generaal 
C H A S S É in dien oorlog betoonden 
heldenmoed hoog te schatten, 
weshalve hij hera bij besluit 
van den 30 Junij 1811 tot 
rijksbaron benoepde. In de 
maand Januarij 1814 ontving 
hij den last om zieh met zijne 
vier regementen in allerijl bij 
de groóte armee in de ornstreken 
van Parijs te vervoegen. Den 
27 Januarij viel hij met de 
overblijfselen der regimenten 
eene 6000 man sterke Pruis-
sische kolonne aan, die met 
eene batterij van zes stukken 
kanon op eene bergvlakte nabij 
Bar-sur-Aube geposleerd was, 
en na den aftogt der infanterie 
weérstond hij tot driemalen toe 
de allergeduchtste kavallerie-
charges. In dat gevecht werd 
hij gekwetst, en in de beide 
veldtogten van 1813 en 1814 
werden hem drie paarden gedood 
en twee gewond. Na de eerste 
capitulatie van Parijs, keerde 
hij weder naar zijn geboorteland, 
waarop de souvereine Vorst der 
Nederlanden, aan zijne militaire 
kundigheden en algemeen er-
kenden moed hulde bewijzende; 
hem den 21 April 1814, met 
den rang van luitenaht-generaal, 
in zijne armee opnam. Bij den 
slag van Waterloo, in 1815, 
handhaafde de generaal C H A S S É 

zijnen naam van stoutmoedigen 
krijgsman en schrander leger-
hoofd op eene waardige wijze. 
Daar was het dat hij, toen hij 
de oude garde op eene Engeische 
battery zag aanrukken, welke 
bij gebrek aan amraunitie haar 

vuur had moeten staken, met 
de hem eigene militaire scherp! 
zinnigheid in een' oogenblik des 
tijds de nöodlottige gevolgen 
berekende, welke uit debemag-
tiging dier batterij door den 
vijand zouden kunnenontstaanj 
weshalve hij de vliegende artil
lerie onder bevel van den majoor 
VAN D E R SMISSEN. in vollen galop 
afzond, die, met even zoo veel 
vaardigheid als juistheidgepoin-
teerd, den naderenden vijand 
overhoop wierp, en dwong in 
wanorde têrug te trekken, ter-
wijl de bergvlakte van Mont 
St, Jean met dooden en ge-
kwetsten was overdekt. Met 
niet minder beleid en ijver wist 
hij van dat treffende voordeel 
gebruik te maken om met eenige 
Belgische en Hollandsche batail
lons eenen bajonet-aanval te 
doen die, 1er gelegener stond 
met de algemeene beweging der 
Engeische armee gepaard gaande, 
den meest voldoenden uitslag 
had. De hertog van W E I A I K G ; 

TON heeft, bij een7 voor den 
generaal C H A S S É vereerenden 
brief, welke in de maand Julij 
daaraanvolgende is pübliek ge
worden , de door dien opper-offi-
cier te dier gelegenheid bewezen 
groole diensten, geboekstaafd. 
Later ontving C H A S S É het bevel 
over het 4,e militaire commando 
in Antwerpen. In deze betrek-
king bood hij in 1830 het hoofd 
aan den aan val der Beigen, 
moest echter de citadel, die 
ged uchle forteres, in welke hij 
zieh geworpen had, na een even 
zoo hevig bombardement als 
eene heldhaftige verdediging — 
van 29 Novemb. tot 23 Deöemb. 
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der godsdienstige gevoelens, die 
aan al zijne voortbrengselen eene 
zekere tint geven, en der Zucht 
tot reizen, waaraan een gedeelte 
van zijnen roem verbunden is. 
Zijne eigene keuze deed intus-
schen Dfi CHATEAUDRIAKD , bij 
zijne intrede in de wereld, den 
wapenstahd omhelzen, en weldra 
zag hij zieh op de registers van 
het regiment van Navarre in-
geschreven, en als onder-luite-
nant nam hij bij zijn regiment 
met ijver zijne dienst waar. De 
afvalligheid des legers, welke 
de snelle vorderingen der om
wenteling van 1789 begon te 
kenmerken, noodzaakte DE CHATEAUBRIAND de dienst te verlaten. 
De wezenlijkheid eener vrijheid, 
waarvan de theorie hem in zijn 
vaderländ verleid had, maar 
waarvan de eerste buitensporig-
heden hem al de rampen deden 
voorzien, hield zijne gedachten 
bezig, en de hoop op de wel-
daden dier vrijheid lokte hem 
naar de nieuwe wereld. Sedert 
lang, voor dat zijne voeten den 
Amerikaanschen bodem betreden 
hadden, was zijne verbeeldings-
kracht de zeeen overgestoken'<: 
het was aan de boorden des 
Oceaans, en terwijl hij de heide-
velden van Bretagne doordwaal-
de, dat de bespiegelingen zijner 
jeugd hem het gewaagde plan 
deden opvatten, den doortogt 
te ontdekken,. die ten noorden 
van Noord-Amerika de gemeen-
schap daarstelt tusschen de Beh-. 
ringslraat en de Groenlandsche 
zeeen: zijn doel was van den 
tot dusverre gevolgden weg af-
tewijken, en de Westküsten van 

1 

1832 — aan de Fransche over-
magt overgeven, en zieh, met 
de bezetting, als krijgsgevangene 
naar Duinkerheh en van daar 
naar St. Omer laten vervoeren. 
Later werd hij tot generaal der 
infanterie en bevelhebber van 
'Breda benoemd, in welke stad 
hij den 2 Mei 1849 is overleden. 

* CHATEAUBRIAND (FRANCISCDS 
' AÜGÜSTBS , burggraaf DE) , den 4 
September 1768, iii den omtrek 
van .Saint-Malo op het oüder-
lijke kasteel van Combourg ge
boren, stamde uit eene dier 
familien, welke Yoor de Fran
sche omwenteling, eene soort 
van middelklasse onder den 
naam van provincialen adel 
nitmaakten, en die vooral in 
Bretagne talrijk was. Bespiege
lend in eenen ouderdom, waarin 
de bespiegelingen nog geen we-
zenlijk voedsel kunnen hebben, 
zoo trok hem een onwederstaan-
baar en lastig inslinct naar de 
eenzaamheid, en baadde hij zieh 
in die beschouwende zwaarmoe-
digheid, welke veelal het'eersle 
kenmerk der dichterlijke ver-
beeldingskracht, en de eerste 
prikkel der kwellingen is-, welke 
zij te weeg brengt. De eerste 
opvoeding verspreidt dikwijls 
hären invloed over al de tijd-
perken des levens, zelfs buiten 
weten van dengenen die zulks 
ondervindt; de ouders van den 
jongen CHATEAUBRIAND, verdeeld 
in hunne bedoelingen ten zijnen 
opzigte, rigtten te gelijkertijd 
zijne Studien naar de godge-
leerdheid en naar de zeevaart-
kunde, van daar vloeit de bron 
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Amerika te volgen, welk ont-
werp echter niet ten uitvoer 
is gebragt- Met eene aanbeve-
ling aan den beroemden WASHINGTON voorzieu, ging hij in 
de lente van 1791, te St Malo 
scheep, eh had tot reisgezellen 
jonge Seminaristen, die door 
hunnen overste naar Baltimore 
werden vergezeld, om er het 
Evangelie te verkondigen. Na 

• eenen langdurigen doch geluk-
kigen overtögt, wierp het schip 
het anker uit, en BE CHATEAUBRIAND begröelle den vrijen 
grond van Amerika. Zijne eerste 
schreden rigtten zieh naar de 
zedige wooing van den president 
der Vereenigde Staten. De be-
wondering, waarmede hij voor WASHINGTON doordrongen was, 
deed hem met ongeduld den 
oogenblik afwachten, om hem 
te worden voorgesteld. Deze 
nieuwere CINCINNATUS had geen 
ander paleis dan een nederig 
huisje, naar de Engelsche ma* 
niergebouwd. Deze hut ; welke 
den grootsten man der eeuw 
bevatte, had noch eene wacht 
om er den toegang van te ver-
dedigen, noch lievereibedienden> 
om er de dienst in teverrigten. 
Eene eenvoudige dienstmeid was 
de inleidster van DE CHATEAUBRIAND tot hem, die de onaf han* 
kelijkheid der nieuwe wereld 
had geschapen, daar smolt de 
grootste schrijver van ons tijd-
vak zijne denkbeeiden te zamen 
met de menschenliefde van den 
Stichler des vrijheid-stelsels, dat 
de gedaante der Staten heeft ver-
anderd. Terwijl hij de woestijnen 
der nieuwe wereld doorkruiste, 
en eene hut was binnengetreden, 

klople zijn hart bij het gezigt 
van een fragment van een dag-
blad, waaruit hij de toenemende 
rampen van Frankriß, devlugt 
van LODEWIJK XVI en zijne 
aanhouding te Farennes vernam. 
Deze aanslag werd voor hem 
de roepstem der eer ; van dien 
oogenblik af koesterde hij geen 

j ander verlangen, dan om naar 
I de kust tërugtekeeren, waar de 

Fransche a'del, onder den stan-
daard der Fransche prinsen, te-
gen de omwenteling te veld toog. 
Weldra béreikte hij dan ook 
den bodem , waar de benden der 
trouw geschaard stonden, en 
wijdde hij zieh geheel en al toe 
aan de verdediging des troons; 

I steeds zag men hem , waar het 
gevaar het grootste was. Onder 
de muren van • Biedenhoven ge-
vaarlijk. gewond, had zijn bloed 
zijne vereeniging met het wel
lige gezag bezegeld, toen de 
révolutionnaire opwelling hem 
bewoog het ongeluk zijner vor-
sten in Engeland te volgen. 
Bij verzachtte den tijd zijner 
ballingschap door letterkundige 
werken, waarmede hij Franhrijh 
verrijkte. In 1800 bragt de 
zucht naar zijn vaderland hem 
op deszelfs. strand terug. DE CHATEAUBRIAND had alles ver
loren , zijne pen was zijn eenig 
goed; maar aan zijne eigene 
hulpmiddelen overgelaten, kon 
hij de toekomst geruslelijk te 
gemoet zien. Bij zijne terug; 
komst in Frankrijk, trok hij 
de aandacht van den eersten 
consul, door den leiterkundigen 
roem, die de uitgave van Atala 
achtervolgde; deze episode deed 
de geheele kracht des gevoels 
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en der begínselen raden, welke 
hij kort daarna zoo welsprekend 
in den fieme du Christianisme 
(Geest des Christendoms) ontwik1 

kelde. B O N A P A R T E gevoelde den 
geheelen prijs van den voor de 
vrées ongenáakbaren schrijver, 
die op den oogenblik, waarop 
de altaren naauwelijks weder 
waren opgerigt, een werkdnrfde 
in het licht geven, waarvan elke 
bladzijde aan de verheffing der 
schoonheden van de godsdienst 
en de majesteit barer plegtig-
heden Was toegewijd ,• ook werd 
het den dagbladenen tijdschrif-
ten vrijgelaten, om zonder eenige 
beperking een voortbrengsel te 
ontleden, dat de letterkundige 
loopbaan' weder opende , welke 
zoo langen tijd met een rouw-
floers was bedekt geweest. De 
geheele geestelijkheid betaalde 
aan D E C H A T E A U B R I A N D eene bil-
lijke schatting van erkentelijk-
heid, en de sensatie, die de 
Genie du Christianisme in Rome 
te weegbragt, bewoog BONA
P A R T E den schrijver aldaar aan 
het Fransche gezantschap te ver-' 
binden, die, na de ondertee-
kening van het concordaat van 
1802, zieh naar den H. Vader 
begaf, en wel in hoedanigheid 
van gezantschap-secretaris van 
den kardinaal F E S C H . Tot uit-
spanning zijner werkzaam heden, 
beoefende hij de geschiedenis 
der rijken en der kunsten op 
de bouwvallen van het oude 
Rome; daar hij echter weld ra 
ontwaarde, dat zijne betrekking 
niet met z'rjne opregte beginse-
len strookte, en hij niet tot 
werktuig der valsche staatkunde 
van het Fransche kabinet wilde 

dienen, zoo legdehij zijnenpost 
neder, en kwam te Parijs terug, 
alwaar hij voornamelijk stukken 
voor den Mercure schreef, die 
zijn eigendom was geworden. 
In 1804, werd hij tot minister 
van Frankrijk in Walliserland 
benoemd ; doch op den dag, 
waarop hij den geregtelijken 
moord van den erfgenaam der 
CONDÉ'S , van den hertog van 
ENGHIEN , vernam, zond hij zijn 
ontslag: men erkende in dit 
moedige bewijs van trouwe toe-
genegenheid, de spruit eener 
familie, die 6p het schavot des 
koninklijken martelaars gedeci-
meerd was. Terwijl hij vorder 
alle gunstbewijzeh van N A P O 
L E O N , die hem met geweld aan 
zieh wilde verbinden, van de 
hand wees, veranderde de gunst 
des keizers in haat, waarvan 
hij hem het geheele gewigt deed 
gevoelen, hetwelk den doorluch» 
tigen schrijver» door eene ridder-
lijke verbeeldingskracht opge-
wekt, bewoog, om aan den voet 
des Thahors en op den Olijßerg, 
plaatselijke kleuren te gaan zoe-
ken om de heilige plaatsen af-
teschilderen, en om de ziel met 
de herinnering van een land vol 
onsterfelijkheid te vereenzelvi-
gen. Het was op deze pelgri-
maadje, dat hij de denkbeeiden 
putte, welke later zulke schoone 
bladzijden tot de Itinéraire heb* 
ben geleverd. Deze reis duurde 
slechts één jaar, en men Staat 
verbaasd. dat in een zoo kort 
tijdsverloop, hij zoo vele her-
inneringen, betrekkelijk Grie-
kenland, Egypte en Jerusalem 
heeft kunnen verzamelen. Op 
de rolsen der Thermopylen, riep 
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zijne Stern tot driemalen den 
geest van LEONIDAS op. Terwijl 
hij zieh kortdaarop voor de 
grafplaats der PHARAO'S boog, 
deed hij den luisler hunner 
regering weder ontwaken, en 
herhaalde de heldendaden van 
eenen verschen roem. Het spoor 
der oude kruisvaarders geleidde 
hem eindelijk in de heilige spe-
lonken, en bij dat graf, het-
welk » alleen op'het einde der 
eeuwen, niets zal hebben we-
derlegeven." Daarna bezocht 
hij de Afrikaansche stranden, 
overpeinsde op de overblijfselen 
van Karthago, en kwam op de 
bouwvallen van Alhambra, de 
laatste sporen van de magt der 
mooren, nederzitten. Bij zijne 
terugkomst in Frankrijk, vol 
der beeiden van Iberie, was 
zijne eerste uitgave eene Anar 
lyse etc. (Ontleding der ras in 
Spanje door den heer DE LA-
BORDE). In dit geschrift werd 
de aandacht vooral gevesligd 
op eene afbeelding van NERO , 
waarvan FranJtnjk het model 
noemde. . . . . De woede van 
NAPOLEON kende geene grenzen 
meer, het regt van eigendom 
werd geschonden, de Mercure 
aan DE CHATEAUBRIAND ontno-
men, en de keizerlijke toorn 
ging zoo ver dat hij hem be-
dreigde »; van hem öp deplaats 
der Tuilerien te zullen doen 
nedersabelen.'' Wcl verre van 
daar door afgeschrikt of versla
gen te zijn, ontving de energie 
van DE CHATEAUBRIAND , eene nog 
levendiger opwekking, en de 
uitgave der Marlyrs, bood den 
cbristen-altaren eenen nieuwen 
wierook aan, en zulk een wie-

rook stijgt steeds hemelwaàrts! 
In weerwil der vervolgingen 
waarvan DE CHATEAUBRIAND , 
van wege het gezag het voor-
werp was, werd "hij de nati
onale schrij ver, en zijne Martyrs 
vonden eenen voorbeeldeloozen 
bij val. Intusschen begon de 
glorie-zon van NAPOLEON te ta-
nen, en Europa trok met den 
storm-marsch over de zegetee-
kéns des keizerrijks. De stem 
van DE CHATEAUBRIAND was bij 
deze gelegenheid de eerste die 
de wenschen van Franhrijk de-
den hooren : het was in de 
maand Maart 1814, te midden 
der belegerde muren der hoofd-
stad, dat hij zijn wegslepend 
geschrift De Buonaparte et des 
Bourbons aan de drukpers over-
gaf. Reeds in de eerste dagen, 
welke op het binnentrekken der 
vereenigde mogendheden te Pa-
rijs volgden, deed hij aanhunne 
ooren den kreetdes vaderlands, 

. dat zijnen koning terugvraagde, 
weêrgalmen. Kort na de terug
komst van LODEWIJK XVIII le' 
Parijs, werd DE CHATEAUBRIANB, 
lot den eervollen post van gezant 
van Franhrijk aan het Zweed-
sche hof benoemd. Op den 
oogenblik van zijn vaderland te 
verlaten gaf hij, met de goed-
keuring des konings, zijne Ré
flexions politiques (Staatkundige 
overwegingen) in het lichl. In
tusschen verdrongen de gebeur-. 
tenissen elkander: BONAPARTE 
had het verdrag van Fontaine
bleau verbroken ; hij verscheen 
weder aan.de Fransche kusten, 
en het gelukte herri, hoewel 
slechts korlstondig, in de pa-
leizen der Fransche vorsten te 
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zeteien. Minister des konings te 
Gend, wijdde DE CHATEAUBRIAND 
de overwegingen der balling-
schap toe aan het diepzinnige 
onderzoek des staatkundigen en 
financieelen toeslands van Frank-
rijk, en ontwikkelde in zijn 
Ver slag aan den koning (Rap
port au roi), de .vrucht der 
Studien van een' staatsman. 
Nadat • LODEWIJK XVIII de teu-
gels van het bestuur andermaal 
in handen had genomen,' werd DE CHATEAUBRIAND in het be-
zit der portefeuille bevestigd, 
Welke het vertrouwen des Sou
veräns op den dag des gevaars 
in zijne handen had gesteld als 
minister van Staat. Tot de waar-
digheid van pair en den raad 
des konings geroepen, werd hij 
een welsprekende tolk tusschen 
den vorst en zijn volk. . De 
edele pair regtvaardigde de hoop 
van den monarch; de redevoe-
ring, welke hij bij de opening 
van het kies-collegie van Orle
ans uilsprak, was niet slechts 
eenev oproeping tot de beginse-
len, welke allen moesten ge-
rustslellen; maar zij legde ook 
de grondslagen des algemeenen 
gevoelens, door aan de kiezers 
in een beknopt doch schitterend 
overzigt het tafereel van den 
toestand van Frankriß, en 
den geschiedkundigen hoofdin-, 
houd voortedragen der oorzaken, 
welke de lotgevallen der mo-
narchie bestuurd hadden. In 
het begin van September 1816, 
gaf DE CHATEAUBRIAND zijn ge-
schrift De la Monarchie selon la 
Charte in het licht. Dit stuk 
is het eerste dat de kennis van 
het constitutioneel bestuur, door 

de duidelijkheid, waarmede hij 
er de voordeelen van ontwik-
kelt, populair heeft gemaakt. 
Eene achterdochtige en afguns-
tige magt randde den getrouwen 
schrijver aan , en genoemd ge-
schrift werd op last van DECA-
ZES, loenmaals minister van 
policie, in beslag genomen, en 
het werk daarop bij het regter-
lijke gezag aangeklaagd. De 
procureur des konings deed op 
ae bank der beschuldigden ver-
schijnen den drukker, wiens 
persen dezen staatkundigeri co
dex hadden voortgebragt; maar 
de beschuldiging kon niet wor
den volgehouden, en het eenvou-
dige onderzoek eener zoodanige-
procedure, was bij de raadka-
mer voldoende, om de aanval-
len, der vrijheid der drukpers 
toegebragt, aftewenden. Doch 
nu'liet de minister de konink-
lijke ongenade op den .schrijver 
vallen, en DE CHATEAUBRIAND 
hield op tot de ministers van 
Staat te behooren. Intusschen 
wekte een noodlottig en bloedig 
geval, de dood des hertogs van 
SERRV, bij eene algemeene droef-
heid, tevens eenen algemeenen 
haat tegen het ministerie op, 
welks voet in het bloed uit-
gleed, zoodat het viel. Door 
behulp van DE CHATEAUBRIAND, 
werden de heeren DE VILLELE 
en DE CORBIERE aan het roer 
van den staat geplaatst; ter-' 
wijl de edele pair het standpunt 
innam , van waar de voorrang 
des konings van Frankriß zieh 
in het lot van Europa moest 
doen gevoelen; en in het Britsch 
kabinet, zoowel als ophetcon-
gres van Verona, wist DECHA-
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TEAUBRIAND, als gezant, de regten 
van Frankrijk te doen eerbie-
digen, en het evenwigt, in de be
langen der Staten te handhaven. 
In 1822, werd DE CHATEAUBRIAND als opvolger van DE MONTMORENCY, tot het ministerie van 
builenlandsche zaken geroepen, 
in welke betrekking hij, in het 
belang van den Staat, eeneon-
vermoeide werkzaamheid aan den 
dag legde, ook werd hij seder't 
de restauratie, als de eenige 
minister aangehaald, wiens diplo
matische briefwisseling geheel 
van zijne hand was. De rond-
borstige handelwijze, d e ruime 
inzigten van DE CHATEAUBRIAND , 
de openhartigheid zijner diploma-
tie konden echter niet lang over-
eenstemmen met debeknibbelen-
de staatkunde van DE VILLELE ; 
deze laatste lokte, onder het 
schild der koninklijke gunst, 
eene geheime worsfeling uit, in 
welke DE CHATEAUBRIAND be-
zweek; met edelen trots ontving 
hij zijne ongenade; zij werd hem 
berokkend, door de in hetoog-
vallende ongevoeligheid welke 
hij aan den dag legde, tijdens 
de discussion over de wet van 
drie ten honderd, door DE VIL-EELE in 1824 voorgesteld. Twee 
aandriften hebben steeds het hart 
van DE CHATEAUBRIAND doen 
kloppen, de roem des konings 
en de roem der lotteren; hij 
offerde het aangename van zijneh 
vrijen tijd aan de dienst van 
zijnen vorst op, en vond in de 
werkzame uren der S t u d i e , de 
vertroosting voor staatkundige 
ongenade. De behoefte aan de 
Volledige Werken van DE CHATEAUBRIAND deed zieh in de let

terkundige wereld gevoelen; hij 
werkte met eene onvermoei-
bare volharding aan dezelve. De 
jaarboeken aller eeuwen zijn ver-
zameld in de Essais etc. (Proeven 
over de onde- en nieuwere omwen\ 
telingen), hierin worden de wis-
selvalligheden derkroonen, met 
bondige redenen beoordeeld; 
zijne Polémique is de standaard 
der beschaving; zijne Opinions 
en zijn Congrès de Vérone, ти-
den het beredeneerd wetboek 
eener openhartige staatkunde, 
en eener nieuwewetgeving. Zijne 
Voyages (Reizen) zijn eene we-
reldkaart, waarop zieh deschoone 
gewesten van het oude Italie, 
de nieuwe ontdekkingen der 
woestijnen van Amerika, de 
bouwvallen, en jaar-duizenden 
trotserende'gedenkteekenen van 
Griekenland, Egypte, Syrie en 
de Afrikaansche kusten ontrol-
len. Eene bevallige m uze is 
steeds de gezellin zijner uit-
spanningen. Zijne Gedichten he-
koren den geest en treffen het 
hart. Zijne Nouvelles (Geestige 
verhalen) onderscheiden zieh 
door de sierlijkheid des stijls, 
den rijkdpm der bijzonderheden, 
en het frissche koloriet. Atala 
is het voorbeeld van de wel-
Sprekendheid der hartstogten, 
Uit een zuiver hart ontweld. 
Rene, het voorbeeld der bitter-
heid, welke zij over het leven 
Uitstorten, wanneer men zieh 
pver de bron derzelve moet schä
men, en le Dernier Abencerage, 
het toonbeeld der grootheid, wel
ke zij der ziel inprenten, wanneer 
zij met het gevoel vanphgt 
ontluiken. Met één woord, de 
Yolledige Werken van DË СИЛ* 
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TEAUBRIAND zijn een moza'ik, dat 
zoo wel tot sieraad van den 
tempel der Geschiedenis als van 
dien, der kunsten kan dienen. 
Het zou dit, builendien reeds 
uitgebreide, artikel al te zeer 
doen uitdijen, indien wij alhier 
de volledige naamlijst aller voort-
brengselen der pen van DE CHA
TEAUBRIAND wilden opgeven, wij 
zullen ons dus bepalen tot de 
mededeeling der hoofdafdeelin-
gen derzelve, en vinden daartoe 
geenen beteren gids, dan het 
bibliographisch stelsel, daarin 
gevolgd , bij de schoone uitgave 
der Œuvres complètes de M. le 
vicomte DE CHATEAUBRIAND etc., 
Parijs, FIRMIN DIDQT , 1841, 5 
dl.n , in royaal 8.™ formaat, in 
2 kolonnen, met 30 uitmuntende 
staal-gravures, en eene geogra
phische kaart voor de Itinéraire 
etc. Zie hier hetzelve: l.o Œu
vres historiques: Études.histo
riques , Essai historique sur les 
révolutions anciennes, Histoire 
de France; — 2.o Œuvres po
litiques : Mélanges historiques, 
Mélanges politiques, Opinions 
et Discours, Polémique; —3.» 
Œuvres morales: le Génie du 
Christianisme, les Martyrs; — 
4.o Voyages:.Itinéraire de Paris 
à Jerusalem, Voyages en Italie,-
en Amérique etc., les Natchez, 
Atala, le dernier des Abencera-
ges; — 5.o Œuvres littéraires: 
Essai sur la littérature anglaise, 
le Paradis perdu, Mélanges litté
raires , Poésies. Zijne geschriften 
zijn in het Grieksch, Engelsch, 
Hoog- en Nederduitsch, Rus
sisch, Italiaansch en in het 
Spaansch vertaald, en in al de 
bibliotheken van Europa vindt 

de Fransche reiziger met flrotsch-
heid de werken weder van zijnen 
tijd- en landgenoot, den roem 
zijns. vaderlands. — Nadat door 
het wegkwijnen der welvaart en 
de kracht van de publieke opi-
nie, het ministerie DE VILLELE 
gevallen was, ondersteunde DE 
CHATEAUBRIAND andermaal de 
aanstelling van nieuwe raadslie-
den der kroon. In 1828, tot 
afgezant in het vaderland der 
kunsten, in datRomebenoemd, 
waarvan hij zoo dikwerfde oude 
herinneringen had opgedolven, 
putte hij er nieuwe ingevingen; 
terwijl hij den Romeinschen roem 
aan de he'ldendaden van het 
nieuwe Griehenland verbond, 
verkondigden zijne geschriften 
eenen nieuwen kruistogt, en, 
op zijne stem, verhieven zieh 
de bevrijdende standaards van 
een ' christelijk gewest. Zijne 
staatkunde werd door. naden-
kende mannen steeds op prijs 
gesteld. De dood van LEO XII, 
de verheffing van Pius VIII, 
waren gewigtige omstandighe-
den, waarin zijne toonen in de 
Europesche diplomatie weer-
galmden. Ook was in de eeu-
wige stad zijne hulde aan de 
kunsten en de oudheid, ofschoon 
vaak met groole opofferingen 
gepaard, niet zeldzaam. Daar 
echter zijne gezondheid door het 
aan de Studie toegewijde nacht-
waken ondermijnd was, zoo was 
hem te zijner herstelling de va-
derlandsche lucht onvermijdelijk 
noodzakelijk, en hij keerde alzoo 
naar hetzelve terug, terwijl hem 
op zijnen weg naar de hoofdstad 
de eervolste hulde-bewijzen ten 
deel vielen. JRome zag DE CHA-
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T E A U B K I A H D niet terugkeeren. l a 
. de maând Septb. 1829 verzocht 
en bekwam hij zijn ontslag als 
afgezaht ; en na de omwenteling 
van 1830 bleef hij werkeloos 
en vreemd aan allestaalszaken; 
hij bleef echter geen gevoelloos 
aanschbuwer van de gebeurte-
nissen van den dag, maar voor-
zag, en kondigde reeds aan dat 
de monarchie de Louis PHILIPPE 

glisserait dans la république. 
Hij leewe lang genoeg om nog 
dien dag te aanschouwen, en 
om den marteldood te betreuren 
van den eersten priester der 
Franschë geeslelijkheid, van den 
herder, die zijn leven voor zijne 
Schapen tèn beste gaf (zie A F F R E ) , 

levendig kwelde hem, ofschoon 
op zijn krahken-leger üitgestrekt, 
de algemeëne nood eu beproefde 
hij zelfs, ofschoon vruchteloos, 
om Op te staan en ter hulp te 
Snellen. Na eindelijk met de 

, meeste stichling de troostmid-
delen der Eerk ontvangen te 
hebben, overleed de edele pair 
te. Parijs, in den morgen van 
den 4 Julij 1848, en werd op 
zijn uitdrukkelijk verlangen, 
den 22 daaropvolgende, op de 
rots du Grand-Bey (thans naar 
hem l'Ilot de Chateaubriand ge-
naamd) tegen over Saint-Malo, 
met de grootsle godsdienstige 
en burgerlijke plegtigheid, die 
meer dan twintig duizend vreem- I 
delingen, had uitgelokt, begra-
ven. In zijne Mémoires d'outre 
tombe, bestemd om na zijnen 
dood in het licht te worden ge-
geven , levert, hij zelf de beste 
inlichtingen ter beoordeeling van 
zijn leven en zijne bandelingen. 
Eindigen wij met le zeggen, 

dat het DE GHATEAUBRIAND is, 

die al de wegen des vooruilgangs 
heeft geopend ; dat op zijn voet-
spoor de beschaving de snelste 
Yorderingen heeft gemaakt, dat 
alle partijen met hem gesym-
pathiseerd hebben ; dal hij het 
is, die de eenheid in het geloof 
en in de monarchie heeft terug-
gebragt; terwijl alle verstrooide 
denkbeeiden zieh op zijne stem 
vereenigd hebben, en zijne ver-
hevene lessen door de massa's 
zijn aangehoord. Onverschrok-
ken reiziger, slaatsman, Mentor 
der zonen van den H. LODEWIJK, 

in al de rampspoeden des ko-
ningschaps betrokken , was hij 
voor Frankrijk de man der 
schoone dagen des ongeluks, 
de held der wisselvalligheden, 
het loonbeeld des roems, de 
raadsman der koningen ; groot 
door zijne Verdiensten en zijne 
opofferingen, was hij het kom-
pas dat geleidt, en nooit af-
wijkt. 

GHAUVEAO L A O A R D E (CLAUDIOS 

ERAKCISCUS) , een moedige en 
beroemde advokaat, in 1767 te 
Chartres geboren, was juist in 
de pleitzaal van Parijs opge-
treden , toen de (Fransche) om
wenteling hem al te veelvuldige 
gelegenheden aanbood, om zijne 
talenten en zijn edel karakter 
te ontwikkelen. Daar hij er 
zieh bij voorkeuf op toelegdo, 
om de voor de révolutionnaire 
regtbank gevoerde pngelukkigen 
te verdedigen, gelukte het hem 
om den generaaf M IRANDA van 
het schavot te redden, maar 
hij was niet zoo gelukkig in 
de verdediging van verscheiden 
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andere slagtoffers van dit be-
treurenswaardige tijdvak. In de 
verdediging van CHARLOTTE COR-
DAV , bepaalde hij zieh met de 
goedertierenheid der regters in-
leroepen ten gunste van een 
jeugdig meisje, dat zieh op het 
feit beroemde, wegens hetwelke 
zij voor de reglbank verscheen: 
zij, intusschen door zijnenijver 
getroffen, wilde hern een bewijs 
van hare achting en toegenegen-
heid geven, door aan hem de 
zorg optedragen, van hare in de 
gevangenis gemaakte schulden 
te verevenen. Later ambtshalve 
met de verdediging der konin-
gin MARIA ANTOINETTE belast, 
toonde hij zieh zijner doorluch-
tige diente waardig. Eenige 
dagen na de veroordeeling der 
koningin, werd hij met TRON-
CON-DUCOUDRAV , die de gevaren 
en den roem der verdediging 
met hem gedeeld had, in hech-
tenis genomen, en eerst na den 
val van 'ROBESPIERRE weder in 
vrijheid gesteld. Hij verdedigde 
in 1797 BROTTIER en LA VIL-
LE-HEURNOIS , beschuldigd de 
raenners te zijn eener konings-
gezinde zamenzwering, en de 
toegevendheid, met welke zij 
behandejd werden, werd toen-
maals gedeeltelijk aan het talent 
van hunnen verdediger toege-
schreven. Onder de regering 
van NAPOLEON , advokaat in den 
staatsraad geworden, voerde hij 
in den naam zijner orde in 
1814 het woord, om LODEWIJK 
X V I I I , bij zijne lerugkomst in 
de hoöfdstad van Frankrijk, 
geluk te wenschen. Hij ontving 
in helzelfde jaar het kruis van 

I. DEEL. 

het legioen van eer en brieven 
van adeldom. Na de tweede res-
tauratie, wijdde hij zijne dien-
sten en zijne welsprekendheid 
toe aan de verdediging der ban-
nelingen t eenër andere partij. 
Zijne pleitrede voor den gene-
raal BONNAIRE , in 1816 beschul
digd van te hebben deel genomen 
aan den moord van den kolonel 
GORDON, als parlementair, in 
den naam des konings, naar 
Condé gèzonden, werd als een 
rneesterstuk van rëgterlijke wel
sprekendheid beschouwd. In 
1826 , verdedigde hij de vrije 
kleurlingen van ta Martinique. 
In 1828 tot raadsheer bij het 
hot van cassatie benoemd, waar 
zijne plaats reeds sedert lang 
was aangeduid, overleed hij te 
Partys, den 20 Februarij 1841. 
Verscheiden zijner pleitreden zijn 
bijeenverzameld in de Barreau 
ancien et moderne. Verder heeft 
men van hem : 1.° Théorie etc. 
(Bespiegeling van de algemeene 
Staten of het herboren Frank-
•rtyk), 1789, in 8 , ™ ; _ 2.o 
Notice etc. (Geschiedkundigeaan-
teekening over het procès van 
MARIA ANTOINETTE van Ooslen-
rtyk, honingin van Frankrtyk, 
en van mevr. ELIZABETH van 
Frankrtyk, voor de révolution
naire reglbank), Partys, 1816, 
in S.™ 

* CHAVISI (JËHUDA BEN SALO-
MO), een beroemde Hebreeuwsche 
dichter der 13.E eeüw, Spanjaard 
van geboorte, schreef het ge
dieht Tachkemoni, Konstanti
nopel,! 578 ; Amsterdam, 1792, 
dat van geene gefinge poetische 

a 
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waarde is. S V L V E S T R E D E S A C V 
heeft Fransche,• D Ü K E S , Z E D N E K 
eh E R A F F T Hoqgduitsche proe-
ven en navolgingen van hetzelve 
geleverd. Nadere en breed voe-
rige bijzonderheden betrekkelijk 
C H A V I S I , die zieh ook als rei
ziger , vertaler uit het Arabisch 
en letterkundige eenen naam 
heeft gemaakt, vindlmen in de 
Ehrensäulen van D U K E S . Wee-
nen, 1837. 

* C H E D E V I L L E ( J O Z E F M ICHA-
ÖL) , den 28 September 1770 te 
Mechelen geboren, maakte met 
lof zijne kleine Studien bij de eer-
waarde priesters van het Oratorie 
aldaar, terwijl zijn deugdzaam 
leven en zijne groote genegenheid 
tot de priesterlijke waardigheid, 
zijne hooge roeping reeds ken-
merkten. Van hier begaf hij 
zieh haar de universiteit te Leu-
ven, alwaar hij het haccalaureaat 
met roem verwierf, en hij werd 
in zijne geboortestad, op den 
14 Junij 1794, tot priester 
gewijd. Spoedig verwierf hij 
ook de'achüng en het vertrou-
wen van zijne geestelijke over-
heid, en na eenigen tijd Led or 
in het Atrechtsch-Collegie ge-
weest te zijn, werd hij pastoor 
van de H. Catharina-Gemeenle 
te Mechelen, en bleef ten tijde 
der Fransehe omwenteling ge-
trouw die herderlijke bediening 
in de gansche stad waarnemen, 
slechts van een' anderen priester 
vergezeld, dikwerf met groot 
gevaar van zijn leven; hij rigtte 
te dien einde in het huis zijner 
ouders, in de kamer, waarin 
hij later zoo heiliglyk gestorven 
is, eene kapel op, alwaar hij 

in het geheim de fl. Sacramen
ten aan de geloovigen toediendej 
gedurende dien tijd bewees hij 
ook aan het secretariaat zijns 
bisdoms, onder den kardinaal-
aartsbisschop F R A N K E N B E R G , eene 
niet geringe hulp, tot in het jaar 
1802 , wanneer hij als professor 
naar het theologische semina-
rium van het vicariaat Breda 
op den Ypelaar (thans op de 
Hoeve) vertrok; in die betrek-
king ontving hij de algemeene 
achting en liefde niet alleen van 
zijne leerlingen; maar ook van 
alle geestelijken in dat vicariaat. 
Twee jaren later, en dus in 
1804, werd hij benoemd tot 
Professor in het seminarium te 
Warmond, en ook daar werd hij 
spoedig om zijne groote min-
zaamheid en buitengewone ken-
nis zeer bemind. Tot groot 
genoegen van allen, zoo Profes
soren als Studenten, werd hij 
in het jaar 1808 tot presiden! 
van het seminarium aangesteld. 
In die waardigheid heeft hij de 
gewigtigste dienstén aan het se
minarium en de. gansche Hol-
landsche missie beWezen: men 

. vergelijke slechts deszelfs toe-
stand bij zijne aanhomstja 
vertreh aldaar, en men zalzijne 
nagedachtenis den openlijken lof 
moeten geven, dat hij alles 
ten beste vernieuwd en zijnen 
naam daardoor onsterfelijk ge
maakt heeft. Hoe toch heeft 
hij niet gezorgd, om de naauwe" 
onaanzienlijke woning. met een 
schoon, ruim en zeer doel-
matig seminarium te verwisse-

ien, voorzien van. eene fraaije 
kapel met de kostbaarste orna
menten , waarvoor hij menigvul-
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dige persoonlijke offers gebragt 
heeft, even als voor de bibli-
otheek; dit alles spreekt nog 
meer voor zijne onvermoeide 
pogingeh, wanneer men in aan-
merking neemt, dat bij zijn 
vertrek niet de minste schuld 
het semmarium drukte: zoo wist 
de zorgvolle president door zijne 
wellevendheid en zijnen invloed 
van de notabelste B.. C. familien 
in Hollandde krachtdadigste on-
dersteuning te verkrijgen. Edoch 
dit ware weinig, indieri bij, 
bij de( verbetering van .hetstof-
felijke, ook piet tevens ennog 
met, m'eerdere inspanning: den 
vooruilgang van het geestelijk 
leven, derorde en wetenschappe-
lijke kennis onder de aanwezige 
theologanten bewerkstelligd had, 
door behulp van den goddelij-
ken bijstand, welke steeds met 
vertrouwen zoo in het openbaar 
als in het bijzonder door hem 
word afgesmeekt. Met dien 
schoonen vooruitgang nam ook 
natuurlijker wijze zijn gezag 
toe, dat reeds bij de aanvaar-
diging van zijn presidenlschap 
zoo groot was, en door de weder-: 
liefde, achting en dankbaarheid 
zijner heeren en theologanten, 
tot de laatste jaren zoo bewon-

' dereuswaaardig gevoed. werd: 
zoodat hij slechts had te ver
langen en het geschiedde alsof 
het was geboden: en nog heden 
wordt het hoogs gewg van dien 
onvergelelijken en eerbi.edwaar-
digen president bewonderd en 
nog dikwerf met lof vermeid, 
even als zijne wijze van les 
geven zoo in de theologie als 
schrißmir, waardOor hij de aan-

A 

dacht zijner aanhoorders boeide 
en de moeijelijkste zaken voor 
de zwaksten vatbaar voorstelde. 
Daarbij was hij zeer naauwkeu-
rig in. het nakomen van den 
minsten regel des seminariums, 
en toondezoo door voorbeelden 
als woorden, dat eene goede 
orde in alles, den priester al-
lernoodzakelijkst is. Het was den 
theologanten alleraangenaamst 
hunnen waardigen president bij 
elke plegtige gelegenheid den 
kansel te zien belreden, en van 
daar woorden. vol kracht, zal-
ving en aanmoediging, geleerd-
heid en bijbelkennis te hooren. 
Te alien tijden was hij bereid 
een elk door zijnen wijzen raad 
bij te staan, die dan ook- dik
werf met de beste gevolgen werd 
afgevraagd en opgevolgd. Zoo 
arbeidde de groóte en geleerde 
C H E D E V I L L E 36 jaren lang voor 
hat welzijn der Hollandsche 
zending en derzelver priesters, 
met eenen bijna onnavolgbaren 
moéd en vertrouwen op God, 
die zijnen arbeid zegende met 

• de heerlijksfe vruchten, getui-
gen de zoo achtingwaardige 
Hollandsche priesters, .'welke 
rneest alien zijne kweekelingen 
zijn. Hij mögt dan ook het ge-
noegen smaken, bijzijnafscheid 
in het jaar 1839 op den derden 
Paaschdag na de H. Mis, van 
alle aanwezige theologanten de 
.ongeveinsde teekenen van ware 
dankzegging en gehechtheid te 
ontvangen. Hij verliet hierop 
Warmond, om zijne overige 
leyensdagen, in zijne geboorte 
stad Mechelen, in stille rust 
te slijten, alwaar hij dan ook 
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den 18 November 1847, zija 
nuttig ea godsdienstig leven, 
met eenen dood bekroonde, die 
voor alien stichtend en ver-
troostend was. 

CHEMNJOEK ( IWAN J W A N O W I C Z ) . 
— Zie C H E H N I Z E R -Wbk.-

CHENEDOLLE (EAREL DE), een 
Fransche dichter, in 1770 , te 
Vire geboren, had zijneStudien 
gemaakt in het collegie van 
Juilly. In het begin der om-
wenteling ging hij eene schuil-
plaats in Duilschland zoeken, 
en deed er zieh onderscheiden 
door eenige gedichten in den 
Spectateur du Nord opgenomen. 
Na den 18 brumaire in Frank-
rijk teruggekeerd, schaarde hij 
zieh, tijdens het consulaat, 
onder de schrijvers, welke zieh 
aan de verdediging der gezonde 
leerstellingen toewijdden. Bij 
de organisatie der universiteit, 
tot hoogleeraar der schoone 
letteren in het lyceum van Caen 
benoemd, werd hij inspecleur 
der akademie, waarvan deze 
plaats de hoofdstad is. Later 
werd hij tot den rang van in-
specteur der universiteit ver-
heven, doch hij verloor dezen 
post bij de omwenteling van 
1830, en overfeed den 2 De
cember 1833, op zijn landgoed 
Burcy bij Vire. Men heeft van 
hem: l.o VInvention (De Vit-
vinding, ode aan KLOPSTOCK) , 
Hamburg, 1795, in 8.^°; _ 2 .0 
le Genie etc. (De geest des men
schen), een dichtstuk, 1807, 
in 8 .V0- 4.0 uitgave, 1825, in 
18,mo. _ 3 .0 Etudes etc. (Dich-
terlijke Studien), 1820, in 8 . ™ -

2 .0 uitg. 1822, in 18.™-, — 
hij is met FAYOLLE de • uitgever 
der Werken van RIVAROL (zie 
dat Art. -Wbk.-) geweest, en 
heeft de meesterstukken van SHAKESPEARE, door BRUGUIERES DE SORSUM in het Fransch ver-
taald, herzien. De akademie 
der bloemspelen wees hem, 
den 3 Mei 1816, eene gouden 
amarant toe, voor eene ode 
getiteld Michel-Ange; reeds in 
180S, had zij hem eenen der-
gelijken prijs toegewezen. CHE-KEDOLLE is een der schrijvers, 
die door de zuiverheid vanhun-
nen sraaak, en het edele hun-
ner ingevingen, der Fransche 
letterkunde het meest tot eer 
verstrekken. 

CHERUBINI (MARIA LUIGI CARLO ZENOBIO SALVADOR), een der 
beroemdste en oorspronkelijkste 
toonkunstenaars van den nieu-
weren tijd, te Florence den 
8 September 1760 geboren, be-
oefende in zijne kindschheid 
reeds de compositie, en naau-
welijks 13 jaren oud zijnde, 
deed hij eene mis en een tus-
schenspel (intermede) uitvoeren, 
die zijnen buitengewonen aanleg 
aan den dag bragten. Door een 
zoo vroegrijp talent getroffen, 
verleende hem LEOPOLD II» 
groot-hertog van Toskanen, in 
1778, eene jaarwedde, die hem 
in Staat Steide, om zieh te 
Milane ,r.. in de school van den 
beroemden SARTI verder tegaan 
onlwikkelen. Hij studeerde om-
trent vier jaren onder dezen 
bekwamen meester, en het is 
aan deze Studie dat hij de diepe 
wetenschap van het contrapunto 
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en de zuiverheid van stijl te 
danken had, welke al zijne 
composition zoo zeer onderschei-
den. Na in verschillende Steden 
van Italie eenige opera's te 
hebben doen uitvoeren, begaf 
hij zieh, in 1784 , naar Lou
den-; bij zijne terugkomst uit 
Engeland, hield hij zieh eeni-
gen tijd te Parijs op, van waar 
hij zieh in 1788 naar Turijn 
begaf, om zijne Iphigenie in 
Aulis te doen uitvoeren. In 
Parijs teruggekeerd, bragt hij 
den Demophon van MARMONTEL 
op muzijk, die in hetzelfde 
jaar, doch zonder grooten bijval, 
ten toöueele werd gevoerd. Hij 
slaagde beter in Loddisca, eene 
algemeen toegejuichte opera, 
in eene genre, waarvan hij echter 
niet de schepper was, wijl hij 
er door MEHUL (zie dat Art. 
•Wbk.~) in was voorgegaan. On-
der al de overige vrij talrijke 
composition is les Deux jour-
nées de eenige, welke op het 
tooneelregister is gebleven. In 
1805 naar Women beroepen, 
deed hij aldaar enkel zijne opera 
Faniska ten tooneele voeren, 
en kwam reeds in het volgende 
jaar te Parijs terug, alwaar hij 
voortging met voor.de konink-
lijke akademie en voor de Opera 
comique te werken, met een 
gevolg dat, ondanks zijn onbe-
•twistbaar talent, niet altijd aan 
zijne verwachting beantwoordde. CHERUBINI had gedurende lan
gen tijd geene andere bediening 
dan den post van inspecteur 
van het conservatorium, dien 
hij sedert de oprigting in 1795 
bekleedde. In 1814, tot opper-

toeziener der kapel des konings 
benoemd, kon hij zieh uitsluitend 
aan de godsdienstige muzijk 
toewijden, waarvoor hij eene 
bijzondere genegenheid koes-
terde, en waarin hij zieh reeds 
onderscheiden had door eene 
driestemmige mis, gevolgd door 
eene requiem. In 1822, werd 
hij tot directeur van het con
servatorium benoemd. De Julij-
omwenteling bragt, door de 
afschaffing van de kapel des 
konings, aan de kunst eenen 
noodlottigen slag toe, daar 
zij eene model-schöol voor de 
kerk-muzijk vernietigde. Het 
laatste werk van CHERUBINI is 
een nieuw requiem voor mannen-
slemmen , dat, hoewel minder 
dan het eerste, zeer belangrijke 
en schoone partijen bevat. Deze 
beroemde componist overleed te 
Parijs, den 15 Maart 1842. 
Hij was lid van het instituut. 
Men heeft van hem : Principes 
etc. (Grondbeginselen der toon* 
hunst), Parijs, 1802, 2 dl.", 
in 4 . T 0 , aan welk werk hij GOSSEC en LESUEÜR tot mede-
arbeiders had. 

CHESNAVE-DESBOIS. — Zie DES-BOIS -Wbh.' 

CHEVERUS (JOANNES, LODEWIJK ANNA MAGDALENA LEFEBURE 
DE), den 28 Januarij 1768, te 
•Mayenne, alwaar zijn vader 
een' regterlijken post bekleedde, 
geboren. Na in het collegie van LODEWIJK den Groote goede Stu
dien gemaakt te hebben, kwam 
hij in het seminarie van Saint-
Magloire, en werd mel dispen-

a 3 • 

http://voor.de


c H E. 

satie, den-18 December 1790, 
bij de laatste openbare wijding, 
die te Parijs plaats had, tot 
priester gewijd. Te Mayenne 
teruggekeerd, werd hij, niet-
tegenstaande zijne nog jeugdige 
jaren, benoerad omzijnenoom, 
den abbé GAUTHIER , die oud 
en gebrekkelijk was, in de pas-
torij van 0. L. V. optevolgen. 
Het was bp den oogenblik, 
waarop de eed van de dienst« 
doende geestelijken werd gevor-
derd. Daar de nieuwe pastoor 
denzelven niet had willen afleg-
gen, zoo kon hij geen bezit 
nemen vau zijne pastorij, en 
oefende te midden van hinder-
palen en beroeringen, zijne 
bedieningen in het geheim uit. 
In de eerste raaanden van 1792, 
werd hij met de overige on&e-
eedigde priesters van het dépar
tement te Laval onder opzigt 
gesteld. Nadat het besluit van 
den 26 Augustus hunne uitban-
ning had bevolen, verkreeg de 
abbé D E C H E V E R D S eene reispas 
voor Engeland, en ging over 
Parijs, alwaar hij julst aankwam 
op den oogenblik der moord-
tooneelen van September. Hij 
hield zieh gedurende die nood-
lottige dagen verborgen, en zbo-
dra hij er toe in Staat was, 
haastte hij zieh om onder be-
gunstiging eener vermomming, 
le ontsnappen. Gelukkiglijk in 
Engeland aangekomen, gaf hij 
eerst eenige lessen en opende 
vervolgens eene kapel.voor de 
Catholijken van zijn wijk. Na
dat de abbé MATIGNON , doctor 
en hoogleeraar der Sorbonne, 
hem uit Boston geschreven 
had, om hem aantesporen, naar 

hem toe te komen, besloot hij 
na eenige weifelingen daartoö, 
en kwam den 3 October 1796 
te Boston wa. Weldra ontstond 
er eene groote vertrouwelijkheid 
lusschen de beide verbannen 
prieslers, die gezamenlijk en 
met gelijken ijver aan het heil 
der godsdienst arbeidden. Door 
hunne zorgen nam het getal der 
Catholijken toe, en zij hadden 
het geluk 1 tvvee protestantsche 
predikanten tot den schoot der 
Eerkterugtebrengen. Menopende 
tot den opbouw eener kerk, eene 
inschrijving, aan welke JOHN 
A D A M S , toenmaals President der 
fereenigde Slatcn, wilde deel 
nemen. De kerk werd vollooid, 
en den 29 September 1803, 
onder den titel van het Heilige 
Ends, door rogr. C A R O L I . , his-
schop van Baltimore, ingewijd. 
Toen het.concordaat van 1801 
onderteekend was, drongenzijne 
familie en vrienden mFrankrijk, 
op. zijne terugkomst naar het 
vaderland aan; maar de behoef-
ten der Catholijken van Boston 
deden hem besluiten äldaar te 
blijven. Nadat de Paus in 1808, 
vier nieuwe bisdommen voor de 
Vereenigde Slaten had opgerigt, 
werd de abbe D E C H E V E R O S tot 
bisschop van Boston benoemd, 
en in die hoedanigheid, den 1 
November 1810 , te Baltimore 
gevvijd. De abbeMATIGNON, zijn 
meester en vriend, die mgr. 
C A R O L L bewogen had, hem aan 
den heiligen Sloel voortedragen, 
wilde zijn medehelper enraads-
man blijven, en tusschen hen 
werd niets veranderd. Dß CHB-
V E R U S , die eene bewonderens-
waardige begaafdheid voor de 
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talen bezal, was daarenboven 
een zeer geleerd manj zijne 
voordragt was, zonder schitte-
rend te zijn, zalvend, eenvou-
dig en overtuigend. Onder de 
redevoeringen, welke hij op den 
kansel voordroeg, merkt men 
voornamelijk die op, waardoor 
hij, in 1814 , de gelukkige be-
vrijding des heiligen Vaders Vier
de, door welke gebeurtenis de 
vrede aan de Kerk werd terug-
gegeven. In 1818 verloor hij 
den heer MATIGNON , dien vriend, 
die hem geholpen had den last 
des episkopaats te dragen, en 
wiens dood hem eene levendige 
smart veroorzaakte. Toen , in 
1822 , de heer H Y D E D E N E U 
V I L L E , , afgezant in de Vereenigde 
Staten, in Frankrijk was te-
ruggekeerd, sprak hij over den 
bisschop van Boston, in bewoor-
dingen, die bij verscheiden aan-
zienlijke personen het verlangen 
deden ontstaan, den prelaat aan 
zijn vaderland te zien terugge-
geven. Op den 13'Januarij 1823, 
werd D E C H E V E R U S tot het bis-
dom van Montauban benoemd , 
en weldra ontving hij met het 
berigt zijner benoeming, brie-
ven, die hem dringend tot de 
aanneming aanspöorden. Van 
eenen anderen kant beproefden 
de Gatholijken van Boston, door 
allerlei middelen om hern te 
behouden; maar nieuwe aan-
drang der leden van de Fran-
sche,, geestelijkheid, aan welke 
het hem onmogelijk scheen, om 
weörstand te bieden, deden hem 
besluilen Amerika te verlaten. 
Hij vertrok te midden van het 
aandoenüjkste afscheid, .na aan 

A a 

de personen, die hem omring-
den al datgené uitgedeeld te 
hebben, wat hem niet onver-
mijdelijk noodzakelijk was. Hij 
komt te Parijs aan, bezoekt 
zijne- familie, predikt te Ma-
yenne, te Laval enz., en be-
geeft zieh , den 28 Julij 1824 , 
naar Montauban, alwaar hij met 
eenparige betuigingen van vreug-, 
de en eerbied ontvangen werd. De 
beminnelijke eenvoudigheid zij
ner manieren en de bevallighe-
den van zijnen geest bekoorden 
al degene, die heni naderden. 
Men verhaalt van hem eenaan-
tal treffende trekken. Bij eene 
overstrooming van den Tarn,. 
nam hij in zijn paleis verschei
den slagtoffers van dien ramp 
op, voedde dezelve op zijne 
kosten, en gaf hun allerlei on-
dersteuning. De bisschop van 
Hermopotts, toenmaals minister, 
schreef hem bij deze gelegenheid, 
eenen zéer vleijenden brief, met 
eene toezending van vijf duizend 
franken in den naam deskonings. 
Gedurende de Vaste predikte hij 
driemalen 's weeks, en tijdens 
het jubiló van 1826 verdub-
belde hij zijne onderrigtingen , 
die overvloedige vruchten voort-
bragten. Omtrent dezen tijd, 
herriep een voormaligereligieus, 
die gedurende de omwenteling 
gehuwd was,.door zijne ver-
maningen toegelicht en bewogen, 
zijne dwalingen en m'isstappen. 
Na het overlijd'en van den heer 
D 'A vi A U , aartsbisschop vanJ?or-
deauss, in 1826, werd D E C H E 
V E R U S benoemd, om hem op-
tevolgen, en hy nam bezit van 
zijnen nieuwen stoel, den 14 
4 
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Decemberdeszelfdenjaars. Bijna 
gelijklijdig werd Inj tot pair van 
Frankrijk benoemd. Te Bor
deaux toonde zieh mgr. D E C H E -
V E R U S , zoodanig als hij zieh le 
Montauban had doen kennen, 
hartelijk, voorkomend, liefdadig 
en steeds naar het goede stre-
vende. De priesters van zijn 
dioeees, werden steeds met eene 
geheel vaderlijke goedheid door 
hem optvangen. Aan diegene, 
welke buiteti Bordeaux woonden, 
had hij verklaard, dat, indien 
zij geene bloedverwanten oi" vrien-
den in de stad hadden, zij aan 
geene andere tafel dan aan de 
zijne moesten aanzitten. Ook 
schepte hij er behagen in, om 
inwoners der stad en vreemde-
Hngen, die hem kwamen be-
zoeken, aan zijne tafel te ver-
eenigen. Nadat de ordonnantien 
van den 16 Juny 1828, eene 
hevige oppositie onder de Fran-
sche geestelijken hadden te weeg 
gebragt, vermeende de kardinaal 
DE C L E R M O N T - T O N N E R R E , inden 
naam van het episkopaat, den 
koning eene memorie te moeten 
aanbieden , waarvan eenige uit-
drukkingen den aartsbisschop 
vah Bordeaux, die hierin met 
zijne ambtgenooten in gevoelen 
scheen te verschillen, te hevig 
en le scherp toeschenen. Na de 
Julij-omwenteling van het pair-
schap beroofd, verheugde hij 
zieh, van zieh uitsluitend aan 
de bediening van liefdadigheid, 
vrede en eendragt te kunnen 
toewijden , waarmede zijn ambt 
hem bekleedde. Sedert dat tijd-
stip verliet hij werkelijk slechts 
een enkel maal zijn dioeees, 
dat het aan zijnen invloed te 

danken had, van in de onstui-
migste oogenblikken kalm le 
blijven. Toen bij in 1836 tot 
het purper werd verheven, aan-
vaardde hij zonder vreugde deze 
eer, welke hij niet verlangd 
had, en welke hij aan eenen 
anderen prelaat had gewenscht 
toegewezen te zien. Intusschen 
nam de gezondheid des kardi-
naals sedert eenige maanden 
gevoeliglijk af, en hij zelf, door 
eenen eersten aanval, die geene 
ernstige gevolgen had gehad, 
gewaarschuwd, scheen het voor-
gevoel van eenig noodlottig toe-
val te hebben. Den 14 Julij 
1836, werd hij bewusteloos in 
zijne kamer gevonden, enniet-
tegenstaande alle pogingen der 
geneeskundigen, werd zijn toe-
stand weldra hopeloos. Na ver-
loop van eenige dagen, gafhij, 
zonder tot zijn bewustzijn te-
rug te zijn gekomen, den geest. 
Zijn dood_ verwekte eene alge-
meene rouwklagt in zijn dioeees. 
Iedereen dacht eenen vriend en 
eenen vader te hebben. verloren. 
Zijne uitvaart werd met den 
grootslen luister gevterd. De 
bisschop van la Bochelle sprak 
eenigen üjd daarna zijne lijkrede 
uit, en de groot-vicarissen van 
Bordeaux schetsten in een man-
dement van den 31" Julij 1836, 
de voornaamste orastandigheden 
van het leven des prelaats, die 
door zijne deugden der Kerk in 
het algemeen, en die van Frank
rijk in het bijzonder zoo zeer 
tot luister had verstrekt. 

C H I M A Y (JOANNA M A R I A IGNA-
T I A T H E R E S I A D E C A B A R R U S , prin-

i ses V A N ) , beroemd wegenshare 
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schoonheid , en de rol, welke 
zij onder den naam van mevrouw TALLIEN heeft gespeeld, werd 
te Saragossa in 1773 geboren, 
was de dochter van den graaf DE CABARRUS (zie dat Art. -Wbk.-) 
Reeds in hare vroegste jaren 
deed zij zieh onderscheiden door 
hare bevalligheden, hären geest 
en hären aanleg voor de luin-
sten. In 1789, met den'mar-
kies DE FONTENAY , raadsheer 
bij het parlement van Partys, 
gehuwd ,• werd zij weldra het 
sieraad des gezelligen'krings van 
het wijk le Marals. Haar hu-
welyk was in geenen deele ge-
lukkig. ..De helft van hären 
bruidschat was in körten tijd 
door hären echtgenoot verkwist. 
Toen het schrikbewind begon , 
vertrok mevrouw DE FÖISTENAY 
met eenen nog jeugdigen zoon 
naar Bordeaux. Haar voorne-
men was om zieh naar Spanje 
tot hären vader te begeven; 
maar zoodra zij te Bordeaux 
aankwam, werd zij gevangen 
gezet. TALLIEN , die toenmaals 
in zending in die stad was, 
haasüe zieh, op hare klagte, 
om de schoone gevangene, die 
weldra den grootsten invloed op 
hem uitoefende, in vrijheid te 
doen stellen. Zij volgde hem naar 
Partys; maar bij hare aankomst 
aldaar in hechtenis genomen, 
onderrigtte zij daarvan TALLIEN, 
die zieh naar de commissie van 
algemeen welzijn begaf, enver-
klaarde dat de burgeres FONTE
NAY zijne vrouw was,.en ter-
wijl hij aan de onderpanden, 
welke hij aan de omwenteling 
had gegeven, herinnerde, re-

A a 

clameerde hij haar, er bijvoe-
gende, dat hij voor haar in-
stond (zie TALLIEN -Wbk.-). Men 
naderde den 9 thermidor. Kort 
na dezen dag, die de terugkee-
ring tot gematigder beginselen 
kenmerkte, trad zij werkelijk 
met TALLIEN in den écht, en 
vestigde zieh te Chaillot : liare 
salon, waarin zieh de voor-
naamste personen van het tijd-
vak vereenigden, werd weldra 
beroemd. Hoe langer zoo meer 
door zijne vrouw beheerscht, 
zonderde TALLIEN zieh dagelijks 
meer en meer af van de voor-
standers der regeringloosheid en 
der verschrikking. Meer dan 
eens echter scheen hij te vree-
zen, van in den zin der reactie 
te ver te gaan, en deed op de 
tribune in hem den man van 
1792 en 1793 herkennen. Mevr. TALLIEN bedroefde zieh van in 
hem weder gevoelens te zien ont-
Waken, welke zij voor altijd 
uitgedoofd waande. De eensge-
zindheid der beide echtgenooten 
werd er meer dan eenmaal door 
verstoord ; de ongelukkige zaak 
van Quiberon bragt onder hen 
verdeeldheden te weeg, die den 
huisselijken vrede geheel onder-
mijnden. Mevr. TALLIEN behield 
echter altijd op hären man een 
gezag, waarvan zij zieh bediende 
om talrijke diensten te bewijzen. 
Ook onder het directorium bleef 
haré vereenigingszaal beroemd. 
Er heerschte omirent dien üjd 
eene groóte losbandigheid iii de 
zeden : de vormenging der- klas-
sen, de gewelddadige afscheidin-
gen der familiën, het stair' 
der ópenbare godsdienstoefenin- " 
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gen, de verwaarloozing der maat-
schappelijke welvoegelijkheden, 
en de zucht naar stonel'rjke ge-
nietingen, hadden eene wanorde 
aangevoerd, waarvan de tijden, 
die op het regentschap volgden, 
reeds het voc-rbeeld hadden aan-
geboden. De vrouwen legden 
eene groote ligtzinnigheid in 
hare kleeding, hare houding en 
hare gesprekken aan den dag, 
en de modes welke zij opvolg-
den, waren dikwijls even zoo 
onbetamelijk als grillig. Zoo 
zag men bijv. meer dan eens 
mevr. TALLIEN, te midden der 
kringen, waarvan zij het sieraad 
nitmaakte, met bloote voeten 
met rijke ringen versierd. Zij 
had in de gevangenis mevr. DE 
BEAUHARNAIS leeren kennen, die 
sedert den 9 thermidör hare 
vriendin en gezellin was gewor
den. Het was in hare salon 
van Chaillot, dat BONAPARTE 
voor de eerste maal diegene zag, 
welke Inj met zieh op den kei-
zerlijken troon moest plaatsen. 
TALLIEN, misnoegd, volgde BO
NAPARTE naar het Oosten, en 
beide lielen huhne vrouwen bijna 
onafscheidelijk te Parijs achter. 
Bij zijne komst te Parijs, na 
zijnen terugtogt uit Egypte, be-
gaf BONAPARTE zieh dadelijk naar 
mevr. TALLIEN en liet betrek-
kelijk het gedrag van JOSEPHINE, 
gedurende zijne langdurige afwe- i 
zigheid, bekommeringen blijken, i 
welke het aan hare vriendin 
gelukte wegtenemen. De gene-
raal, door haar overtu igd, be-
gaf zieh oogenblikkelijk naar 
zijne vrouw-, maar terwijl hij 
zieh met haar verzoende, vor-
derde hij van haar, dat zij van 

dien oogenblik af, zoü ophou-
den mevr, TALLIEN te bezoeken.-

Na den 18 brumaire, werd zij 
bij den eerslen consul ñiet toe-
gelaten, en onder het keizerlijk 
bestuur, bleven de deuren der 
Tuilerien voor haar gesloten. 
Eort na de terugkomsfc van 
hären echtgenoot, deed zij aan-
vraag omechtscheiding, die den 
8 April 1802 werd uitgesproken. 
De geboorte van tweekinderen, 
die gedurende zijn verblijf in. 
Egypte had plaats gehad, die 
van een derde, dat gedurende 
de procedure ter wereld kwam, 
getuigden, dat de oneenigheid 
die tusschen de beide echtge-
genooten bestond, gegronde oor-
zaken had. Op den 18 April 
1805, huwde mevr. TALLIEN, 
wier beide eerste echtgenooten 
nog leefden, met den graaf JOZEP 
DE CARAMAN, dien zij in het-
zelfde jaar naar Florence volgde, 

, alwaar zij aan de koningin van 
Hetrurie werd voorgesteld. Kort 
daarna, ontving haar JOZEP BO
NAPARTE, toenmaals koning der 
Beide Sicilien, aan het hof van 
Napels. In 1814 deed zij po-, 
gingen, om zieh te Borne, als 
wettige echtgenoote van den heer 
DE CARAMAN te doen erkennen; 
maar de godgeleerden beslisten 
eenpariglijk • dat, wijl haar eerste 
man nög leefde, zij in deoogen 
der Kerk niet anders was en 
kon zijn, dan mevr. DE FON-
TENAV. Toen echter de heer DE 
FONTENAY, in 1815 overleden 
was, deed zij te Rome nieuwe 
pogingen in het werk stellen, 
om de vernietiging van haar 
tweede huwelijk met TALLIEN 
te bekomen. Onder de restau-
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ratie, opende mevr. D E C A R A M A N 
te Partys haar schoone huis, rue 
de Babylone, en gaf er avond-
partijen, die nagejaagd werden, 
en alwaar de meest heröemde 
vreemdelingen bijeen kwamen. 
Eigenaat van het prinsdom Chi-
may zijnde, naßi haar echtgenoot 
er den titel van aan, en ontving 
van den koning der Nederlanden 
groote hof-ambten, die er aan 
verbünden waren. Intusschen 
kon de prinses D E CHIMAY , noch 
tot het hof van Brüssel, noch 
tot dat der Tuilerien toegang 
bekomen, maar had op haar 
kasteel vän Chimay in. BelgiS 
zelve eene kleine hofhouding, 
waarbij zij hareh tijd verdeelde 
tusschen de genietingen der kun-
sten en die der vriendschap. Be-
dreigd van zoogenaamde Gedenk-
schriften van haar leven in het 
licht te zieh geven, in een tijd-
perk, waarin de boekverkoopers 
zieh aan dergelijke speculatien, 
op de logen en de ergernis ge--
grond, bvergaven, antwoordde 
zij, met even zoo veel gezond' 
verstand alä waärdigheid:.... 
» Ik veracht de lieden, die läs
teren ontt te leven, en ik beklaag 
hen die zieh met eene soort 
van werk vermaken, die de 
verdeeldheid en dikwijls de wan-
hoop in den schoot eener familie 
brengt, welke zonder de lastering 
gelukkig zoude geleefd hebben. 
Wat de gedenkschriften betreft, 
waarmede men mij bedreigl, 
zoo zal niemand gelooven, dat 
geacht en bemind, zoo als ik 
in dit land, in eenen eervollen 
stand verkeer, ik mijne huis-
selijke rust zou willen verstoren, 
om van mij te doen spreken. 

Ik ben aan D E CHIMAY verschul-
digd,. mij te doen lästeren, 
zonder mij te beklagen, en 
welke .ook de aanvallen zijn 
mögen, men zal niets dan mijne 
verachting en die. der welden-
kenden inoogsten." De prinses 
D E CHIMAY bragt hare laatsle 
levensjaren bp eene vreedzame 
wijze en zonder te schitteren 
door. De weldaden, welke zij 
rondom zieh verspreidde, hare 
bevalligheid en minzaamheid 
deden haar algemeen beminnen. 
Door eene lever-ziekte aaDgetast, 
vond zij in de godsdienst eene 
verzachting voor haar langdurig 
lijden. Zij is te Chimay den-
15 Januarij 1835, na al de 
troostmiddelen der H . Kerk ont-
vangen te hebben, en terwijl 
zij, zoo veel als het In haar 
vermögen was, al de ongere-
geldheden haars levens, door 
het voorbeeld van een stichtelijk 
uiteinde herstelde, overleden. 
De misslagen, welke zij beging 
kunnen tot in eenen zekeren 
graad, aan de ongelukken der 
tijden en aan de openbare wan-
orde worden toegeschreven; 
maar hetgene wat hare gedach-
tenis moet aanbevelen, zijn de 
tallooze diensten, welke zij be-
wees en de zücht naar het 
goede, waarmede zij bezield was. 
Zij heeft met waarheid kunnen 
zeggen: » Ik heb geleefd zonder 
eenen traan te hebben doen stör
ten , zonder een gevoel van haat 
of het verlangen om mij te 
wreken te hebben ondervohden." 

* CHIÜSOLE (ADAM) , in 1728 
te Trente-geboren, oefende zieh 
te Borne in de schilderkunst, 



412 C H I . — C H 0. 

en legdö zieh toe op de bouw- en 
ontleedkunde, verkreeg. daarbij 
eene buitengewone vaardigheid 
in het böetseren, terwijl hij zieh 
ook als Ilaliaansch dichter deed 
kennen. Hij stond zeer in gunst 
bij prinS BORGHÈSE , AliBANI , 
en andere Homeinsche grooten, 
en wees den post van opziener 
der koninklijke galerij van Ber-
Ujn, hem door FREDERIK. II 
aangeboden, van de hand. Hij 
overleed in 1787, en heeft eenige 
verhandelingen geschreven over 
de beeidende kunsten, en lof-
dichten vervaardigd op FREDERIK 
II, CATHARINA II , BENEDICTUS 
XIV, en andere aanzienlijke 
personen. 

* CHLUMCZANSKI (WENZEL LE
OPOLD) , prins-aartsbisschop van 
Praag, en primaat van Boheme, 
de laatste spruit van het oude 
ridder-geslacht CHLDMCZANSKI VON 
PRESTAWLK en CHLUMCZAN, in 
1749, in den Prachiner Ureits 
van Boheme geboren, bekwam 
sedert 1765 zijne ontwikkeling 
bij de Jesuiten in Praag; werd 
reeds in 1779 domheer le Praag, 
en in 1802, bisschop van Leü-
merüz, in welk dioeees hij 
zieh zeer verdienstehjk maakte. 
Hij predikte voor het volkinde 
beide landtalen. Het was voor-
namelijk in 1813, dat hij zieh, 
door vaderlandslievende opoffe-
ripgen ter ondersteuning der 
om Leitmeritz gelegerde armée, 
en de verpleging der gewonde 
krijgslieden, liefderijk onder-
scheidde. In hetzelfdejaar reeds 

' tot het aartsbisdom ritiis latini 
van Lemberg bestemd, wees hij 
echter deze waardigheid, wegens 

zijne onbekendheid met de Pool-
sche taal, van de band, en be
kwam in 1815 dezelfde waardig
heid iePraag. Hierontwikkelde 
hij de zegenrijkste werkzaam-
heid. Hij bragt de oprigting 
van vikariaatsbibliotheken, de 
reorganisatie, van het pensioen-
fonds voor weduwen en weezen 
van schoolonderwijzers tot stand, 
en alle weldadige inrigtingen van 
Praag, alle algemeen nuttige 
ondernemingen in het koning-
rijk, yoornamelijk degodsdiens-
tige instellingen, vonden in hem 
den ijverigsten en werkz'aamsten • 
bevorderaar. Zoo gaf hij tot 
herstelling der in Rome afge-
brande Paulus-Kerh 1000 du-
caten, en bij den heerschenden 
staat van behoefte des jaars 
1817, droeg hij als lid eener 
bijzondere commissie, 20,000 
gülden bij. In het algemeen, 
beschouwde CHLUMCZANSKI zijne 
inkomsten niet anders dan als • 
geloften der vromen en erfdeelen 
der armen. .Hij rigtte zieh ook 
een schoon gedenkteeken op, 
door het stiebten van twee re-
aalscholen, te BahoniU en te 
Beichenberg (met een kapitaal, 
dat in 1830, tot het bedrag 
van 109,905 conv. gülden was 
aangegroeid). In 1829 vierde de 
algemeen vereerde grijsaard het 
eerste honderdjarige jubelfeest 
der heiligverklaring van den H. 
JOANNES NEPOMÜCENUS. Hij over
leed den 14 Junij 1830, in het 
81." jaar van zijn zegenrijk leven. 

CHODZKO (IGNATIUS BORETKO), 
een Poolsche Jesuit, in 1720 
in het Palatijnschap van Wilna, 
uit eene oude en adellijke fa-
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inilie van Litthttuwen geboren. 
Na zijne eerste Studien aan de 
akademie van Wilna te hebben 
volbragt, begaf hij zieh in de 
maatschappij van JESUS , werd 
in 1760 naar Rome gezonden, 
bekleedde gedurende zeven jaren 
eenen openbaren leerstoei der 
godgeleerdheid in het Romein-
sche collegie, en was levens 
penitentiarius' in de St. Pieters-
lcerk. Voor zijn verlrek werd 
hij lid van de Arkadische aka
demie, en bij zijne terugkomst 
in Polen, was hij gedurende vier 
jaren, een der beroemdsle predi-
kers van het hof van STANISLAUS AUGUSTUS PONIATOWSKI, Tijdens 
de vernietiging zijnerorde, werd • CHODZKO tot rector van het coi
legie van Zodzish benoemd, en 
later tot kanonik van Smolensko 
verheven. Hij overleed in Lit-
thauwen, in den ouderdom van 
bijna 70 jaren. Men heeft van 
hem de Fabelen van PHAEDRUS , 
in de Poolsche en Fransche ta
ten , met den Latijnschen tekst, 
Wilna, 1774, in 4.T 0, opgedra-
gen aan de commissie van open-
baar onderwijs, onder de rege
ring van STANISLAUS AUGUSTUS 
in'JPofen aangesteld. 

CHOISEUL-STAINVILLE (CLAUDIUS ANTONIUS GABRIEL J hertog VAN), 
te Parias, in 1762 geboren, neef 
van den minister van dien naam (zie CHOISEUL DE STAINVILLE-STEPHANUS FRANCISCUS -Wbk.-), 
verving hem in 1787 in het 
pairschap. Tijdens het verlrek 
des konings, waarvan hij de 
toebereidselen kende, ontving hij 
het bevel, om zieh met hetko-
ninklijke dragonder-regiment, 

waarvan hij kolonel was, op 
den weg te begeven, welken 
de koninklijke familie moest 
volgen; daar hij echter de rij-
tuigen, niet op het bepaalde 
uur zag aankomen, verfiel hij 
den post, welken hem wasaan-
gewezen, en werd alzoo, zeker 
de zeer onvrijwillige, oorzaak der 
aanhouding van den ongelukki-
gen vorst te Varennes. Met die-
gene, welke het verlrek des 
konings begunstigd hadden, in 
hechtenis genomen, werd hij in 
de gevangenissen vän het hooger 
hof van Orleans overgebragt, 
en uit dezelve eerst ontslagen 
toen L O D E W I J K XVI de consti
tute had aangenomen. Zoodra 
hij in vrijheid was gesleld, 
keerde hij naar zijnen meester 
terug, met Wien hij de gevaren 
van den 20 Junij en den 10 
Augustus deelde. Toen na de 
September-moorden zijn hoofd 
op prijs was gesteld, stak Inj 
naar Engeland over, alwaar Inj 
een regiment-hoezaren van zij
nen naam aanwierf, en kwam 
met dät corps in de Engeische 
gelederen strijden: In 1795, 
gevangen genomen, werd hij in 
de gevangenissen van Duinker-
ken opgesloten, uit welke het 
hem gelukte te ontsnappen en 
aan boord van een Amerikaansch 
schip, uitgezonden om hem op-
tenemen, naar Engeland terug-
tekeeren. Hijsloot alslöen met 
de Engelschen de overeenkomst, 
om zieh met zijn regiment naar 
Indie te begeven; maarde vloot, 
aan boord van welke hij zieh 
bevond, werd door eenen slorm 
verstrooid, en zyn schip slrandde 
op de kusten van Calais, alwaar 
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hlj met de meeste zgner pnge-
luksgezellen werd gevangen ge-
nomen. Met de overige schip-
breukelingen naar St. Omer 
vervoerd, daarna naar Calais 
teruggebragt, door verschilfende 
militaire commission tegenstr'yj-
diglijk gevonnisd, zag hij zijn 
lot eerst na den 18 brumaire 
bepaald. Tot ballingschap ver-
oordeeld, begaf hij zieh naar 
Munster, van waar hij naar 
Engeland overstak. Hij werd 
aldaar op de welwillendsle wijze 
door den koning van Engeland 
ontvangen, die hem eene jaar-
wedde van 20,000 francs ver-
zekerde. In 1801 geautoriseerd 
zijnde om in Frankrijk terug-
tekeeren, vond hij zieh betrok-
ken in eene zamenzwering, in 
dep Tempel opgesloten, en weder 
over de grenzen gevoerd. Op 
nieuw in Frankrijk terugge-
keerd, werd hij te Besancon 
onder opzigt gesteld, alwaar 'hij 
tot in 1814 verbleef. Door Lo-
D E W I J K XVIII, tot pair van 
Frankrijk benoemd, had hij 
zitting in het proces van den 
maarschalk N E Y ; maar toen de 
toepassing der straf zou worden 
behandeld, onltrok hij zichaan 
de stemming, Luitenant-gepe-
raal, bevelvoereqde over het I.e. 
legioen der nationale garde van 
Parijs zijnde, werd hijtotgene-
raal-majoor deszelyen benoemd. 
In 1819, legde hij zijne mili
taire betrekkingen neder , en 
ging yoort met zitting te nemen. 
in de kamer der pairs, alwaar 
hij steeds met de minderheid 
stemde. Hij overleed te Parijs 
in 1839, en liet eene eenige 
dochter na, uitgehuwd aan den 

t heer DE MAHMIEU, die zijnen 
1 titel van hertog erfde, maar 

hem in het pairschap niet wilde 
opvolgen, vermits hij zijn land 
ftulliger meende le kunnen zijn, 
als lid van de kamer der afge-
vaardigden. Men heeft van den 
herlog DE CHOISEUL : ï.o Relation 
etc. (Verhaal van het vertrek van 
LODEWHK XVI, den 20 Jmij 
1791; in Augustus 1791, in de 
gevangenis van het hoogere na
tionale hof van Orleans geschre-
ven), 1822, in 8 . ™ ; — 2.° 
Histoire etc. (GescMedenis van 
het proces der schipbreukelingen 
van. Calais), voorkomende in 
de Mémoires des contemporains, 

I • 
CHOKIER. — Zie SUBLET DE 

j CHOKIER, regent van Belgiê 
I -WbL- • • 

GHOLEWA(MATTHEUS), deoud-
ste Poolsche geschiedschrijver, 
verkreeg door de bescherming 
vän LADISLAUS, hertog van Po
len, het bisdom Krakau, waarloe 
hij in 1143, door Paus IN-
NOCENTIUS II benoemd werd. 
Intusschen zijn zijne werken 
onbekend; maar KADLUBECK, 
een geschiedschrijver der 14-" 
eeuw, heeft er veel gebruik 
van gemaakt, zoo als hij zulks 
in zijne Poolsche Kronijken zegt. 
CHOLEWA overleed in 11135. De 
heer LELEWEL, een naar Frank
rijk gevlugte, geleerde Pool, 
heeft eene Verhandeling over 
CHOLEWA in het licht gegeven. 

* CHORIS (LODEWWK)J eenuit-
muntende teekenaar eu schilder, 
in 1795 in Klein-Busland ge
boren , vergezelde in 1813 den 
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beroemden plantenkenner MAR-
SCHALL VON BlBERSTEIN, Op dienS 
reize naar den Kaukasus,*en 
teekende voor denzelven bijna 
al de planten van de Flora Cau
casiana. In 1814 bezocht hij 
de akademie van Petersburg, en 
maakte daarop — aan de expe-
ditie van den luitenant OTTO 
VON KOTZEBUE als schilder toe-
gevoegd — de reis om de 
wereld mede. In deze betrek-
king teekende hij namelijk alles, 
wat ons een regt denkbeeld van 
de Indianen van Noord-Amerika 
en van de Zuidzee-eilanders 
verschaffen kan. In 1819 kwam 
hij in Frankrijk, alwaar hij 
zieh in de lithographie oefende v 

en zijne op de wereldreis ge-
maakte aanmerkingen en schet-
sen in een werk, onder den 
volgenden titel in het licht gaf: 
Voy age etc. (Schilderachlige reis 
rondom de wereld, afbeeldingen 
voorstellende de wilden van Ame
rika, Azie, Afrika en der eilan-
den van den grooten Oceaan, 
hunne wapens, kleedingen enz., 
toegelicht door beschrtyvingeii van 
CÜVIER en CHÄMISSO) .,' 22 au. in 
fol., Partys, 1821—23. In deze 
teekeningen heerscht eene waar-
heid, levensfrischhoid en origi-
naliteit, zoo als zy zelden bij 
vroegere teekenaarsvan uitheem-
sche voorwerpen te vinden wa
ren. Eene soort van vervólgop 
dat werk verscheen onder den 
titel van Vues etc. (Gezigten en 
landschappen der keerkringlan-
den) 24 in folio-bladen, Partys, 
1826. In 1827 begaf hij zieh 
naar Zuid-Amerika, om de In-
diaanstammen van dat land te 
leeren kennen, werd echter op 

den 22 Maart 1828 s op den 
weg van Veracruz, met zijnen 
begeleider, den Engelschman 
HANDERSON , door struikroovers 
.vermoord.' In Partys liet hij een 
voor de drukpers gereed werk 
over Rusland na, onder den 
titel van Recueil etc. (Verzame-
ling van hoofden en kleedingen 
der inwoners van Rusland, met 
gezigten van den berg Caucasus 
en deszelfs omtrek). GaoRiswas 
een physionoraische teekenaar in 
den uitgebreidsten zip, die de 
meest vreemde voorwerpen der 
äfgelegenste streken in de ge-
heele eigendommelijkheid en 
bekoorlijkste nieuwheid van 
derzelver uilheemsche natuur, 
gelukkig wist te begrijpen en 
voortestelleri. 

CHORON (ALEXANDER STEPHA-
NUS), de uitvinder eenerriieuwe' 
muzijkale theorie, te Caen den 

. 21 October 1771 geboren. Na in 
den ouderdom van vijftien jaren, 
schitterende Studien, in hetcol-
legie van Juilly, te hebben ge-
maakt, leerde hij uit zieh zel-
ven de toonkünst, scheptezich 
voor zijn gebruik een stelsel 
van aanteekening(«ofoiion), door 
middel van het welke hij de ge-
zangen, welke hij gehoord of 
uilgedacht had, kon onthouden, 
en begon van foen af partijen 
te componeren. Eater door GRE-
TRY aan de zorgen vandenabbe' 
ROZE toevertrouwd, maakte hij; 
zieh met de beste Hoogduitsche 
en Italiaansche didactische schrij-
vers gemeenzaam bekend. Om-
trent dezen tijd echter dacht hij 
niet' uitslu'itend de muzijkale 
loopbaan te volgen; hartstogte-
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1 de Italiaanschc Scholen), 1818, 
3 dl.«, in fol. ; — 5.o Methode 
etc._(Wijze om volgens het Gre-
goriaansche gezang te concerte-
ren), 1819, in4.*o CHORON heeft 
verscheiden ge wijde muzijk-stuk-
ken der grootste meesters van 
Italie, in Frankrijk genaturali-
seerd. Uit zijne school zijn ver
scheiden beroemde coroponisten 
en lierdichters voortgekomen. 

CHRISTIAAN "VIII, koning van 
Denemarken, den 18 September 
1786 geboren, trad eerst in den 
echt met CHARLOTTE \anMeck-
lemburg-Schiverin, van welke hij 
scheidde, daarna met CAROLINA AMALIA , dochter van den hertog FREDERIK CHMSTIAAN van Slees-
wijk-Sonderburg. In 1813 land-
yoogd van Noonoegengeworden, 
liet hij zijnen onderdarien zwe-
ren, dat'zij hunne onafhanke-
lijkheid tot in den dood zouden 
verdedigen, liever dan de voor-
waarden des vredes van 'Kiel 
aantenemen, die aan Zweden 
het bezit van Noorwegen waar-
borgden. De staten des ko-
ningrijks vereenigden zieh te 
Eidswald, en de meerderheid 
der, vertegenwoordigers onder-
teekende er eene grondwet, die 
de vrijheid des lands verzekerde, 
en de kroon aan CHRISTIAAN op-
droeg. Dit beslu.it had eenen 
oorlog ten gevolge, waarin Rus-
land, Oostenriß ,]Pruissen, En-

1 geland de parlij van Zweden 
kozen. De prétendent zag FREDERIK VI (zie dat Art.) koning 
van Denemarken, van wies hij 
de vermoedelijke erfgenaam was, 
zieh legen hem wenden. Na eenen 
oogenblik beproefd te hebben, 

Kjk met da natuur- en wiskun-
dige wetenschappen ingenomen. 
maakte hij er in korten tijd 
zulke snelle.vorderingen in, dat MONGE hem, in 1793, als re-
pelilor verkoos voor zijnen leer-
gang aan de normaal-school. Hij 
werd in het volgende jaar bri
gade-chef in de polylechnieke 
school, waarin hij eenige jaren 
doorbragt; het overige zijns le-
vens werd bijna enkel toegewijd 
aan de uitgave van theoretische 
werken over de toonkunst, of 
aan de oprigtingvan gesuchten, 
geschikt om er. den smaak voor 
te verspreiden. In 1815, di-
recteur der koninklijke muzijk-
akademie zijnde, stichtte h'rj in 
1817 eene school, die later den 
naam aannam van Koninkliß 
Insliluut van godsdienslige mu-
ziß, en waarvän de resultaten 
eene onuitwischbare herinnering 
hebben nagelaten. In 1832, bij 
gebrek aan Öndersland, genood-
zaakt om het getal zijner kwee-
kelingen te beperken, gevoelde 
hij daarover een hevig leedwe-
zen, dat zijne dagen verkortte. 
Hij overleed te Parijs, den 29 
Junij 1834. 'Onder zijne tal-
rijke' werken onderscheidt men: 
l.o Prinöipes etc. (Grondbegin-
selen van accompagnement der 
Italiaansche Scholen), 1804, in 
fol.;— 2.0 Dictionnaire etc. (Ge-
schiedkundig woordenboek der 
loonkunstenaars), — met1 FAY-OLLE —, 1810—1811,2 dl», in 
8 . ™ ; — 3.0 Traite etc. (Verhau-
deling over de grondbeginselen 
der harmonie en der compositie 
enz.), 1814, 2 dl.», in 8.>°; 
— 4.0 Priricipes etc. (Grondbe
ginselen der compbsilie volgens 
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om aan eene ongelijke worsteling 
het hoofd te bieden, deed hij. 
afstand varl de kroon van Noor
wegen , en begaf zieh naar Be-
nemarken. In de volgende jaren 
reisde hij met zijne familie door 
Europa, en bezocht in den zomer 
1 8 2 4 het eiland Bornholm in 
de Oost-Zee. Bij zijne terugkomst 
nam hij eenig deel aan de staats-
zaken, werd algemeen landvoogd 
van Funen, en tevens kolonel 
van een regiment infanterie. In 
1 8 3 2 benoemde men hem tot 
lid van den staatsraad en tot 
voorzitter der akademie van 
schoone kunsten. Hij beklom 
den troon, den 3 December 1 8 3 9 , 
en kenmerkte zijne regering door 
den verlichten ijver, met welken 
hij de letteren en wetenschappen 
aanmoedigde. Zeer ervaren in 
de beoefening der oudheden, 
bezat hij uitmuntende verza-
melingen van voorwerpen van 
kunst, die alsnog de be wonde
ring der reizigers uitmaken. 
Hij overleed te Koppenhagen den 
1 9 Januarij 1 8 4 8 . 

• * CHRISTIE (WILLEM FRIMANN 
KOREN), een der krachtdadigste 
en uitstekendste aanvoerders van 
het Noorweegsche volk in den 
strijd voor zijne zelfstandigheid, 
bragt zijne univorsiteitsjaren en 
heieerste decennium nadezelve 
tot in 1 8 0 8 in Benomarken door, 
alwaar hij den post van chef 
van de inrigting der quarantaine 
bekleedde. Tot geluk voor Noor-
wegen beminde • hij dit zijn va-
derland boven alles en keerde, 
door de Deensche regering tot 
landssecretaris in het district 

I. DEEL. , B 

Nordhordland bij Bergen be-
noerad, derwaarts terug. Hij 
behoorde toenmaalsnog tot de 
ultra-zelfstandige party in het 
land, die namelijk, welke de 
vereeniging van Noorwegen met 
Zweden tegenwerkte, en het als 
een eigen Europeschen Staat 
wilde erkend zien. Op den 1 7 
Mei 1 8 1 4 , werkte hij alzoo uit 
al zijn vermögen aan de door-
zetting der verkiezing van den 
Noorweegschen koning CHRISTI-
AAN FREDERIK, en werd later 
lid der deputatie, door den 
verkozen koning naar Bonden 
gezonden, om het kabihet van 
St. James voor het nieuwe Noor
wegen te- stemmen. Doch het 
vrije Old-England wilde zoo wei
nig van het vrije Young-Norway 
weten, dat het het gezantsqhap, 
niet alleen niet aannam, maar 
hetzelve formeel het land uit-
joeg. Intusschen was de conven-
tie te Mosz in Augustus 1 8 1 4 
gesloten, en er kWam een bui-
tengewone rijksdag; te zamen, 
welke naar aanleiding van ge-
noemde conventie, zieh met de 
Zweedsche commissarissen om-
trent het eindelijk lot van Noor
wegen verstaan zoude. Het 
Noorweegsche leger, in ,der ijl 
gevormd, zag zieh weldra ge*' 
noodzaakt, om voor de aan zege-
praal gewone Zweedsche troepen 
te wijken,' en hun de weinige 
versterkte Steden des lands in-
tefuimen. Voor de vrijheid-
minnende mannen bleef dus 
siech ts het veld der onderhan-
delingen open. Daar CHRISTIE 
met zijnen bedaarden, helderen 
b u k , den staat der zaken met 

b 
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juistheid inzag, zoo wierp hij 
de thans onbruikbare zijde zij
ner vaderlandsliefde en van zijn 
levendig gevoel van zelfstandig-
heid overboord, en deed wat 
onder de toenmalige omslandig-
heden alleen overbleef te doen, 
— hij trachtte voor Noorwegen 
bij zijne vereeniging met Zwe-
•den, die thans onvermijdelijk 
was, en door de vijandelijke 
overmagt gebiedend gevorderd 
werd, zijne vrijheid en onaf-
hankelijkheid te behouden, en 
droeg er zorg voor, dat het 
land, ondanks het gebeurde, 
zich zelf regeerde. In dezen 
zin werkte hij, loen hij door 
den rijksdag tot president der 
vergadering en tevens tot lid 
der metZioedewonderhandelende 
commissie verkozen was, met 
even zoo groote vastheid van 
karakter, als beleid, ijver en 
beradenheid, en de rijksdag 
geraakte onder zijne leiding, tot 
de voorbeeldelooze hoogte, dat 
in de onderhandelingen het ge-
woonlijk Noorwegen, het zwakke 
en ontwapende gedeelte was, 
dat aan het sterkere, wel uit-
geruste Zweden voorwaarden 
voorschreef. Overal waar CHRIS
TIE optrad, maakte hij indruk 
door zijnen moed, door de zui-
verheid zijner zeden, en door 
2ijne standvastige redeneringen, 
en was hij steeds het toonbeeld 
eens echten vrijzinhigen, eens 
waren volksvriends, hemelbreed 
verschillende van die straatde-
mocralen, die in onze'dagen, 
met eene plompe hand in het 
lot der natien grijpen. Even 
gelijk het volk eere-legaten 
stichtte, die zijnen naam dra-

gen, burgerfeesten Vierde, en 
hem eereteekens uitreikte, gê  
lijk de Storthing (rijksdag) hem 
bij herhaling tot in 1818 als 
zijnen president verkoos, zoo 
overlaadde hem ook koning Ki-
JREL JOHANN met,bewijzen zijner 
ach ting, deels door het verlee-
nen van orden', deels ook op 
andere wijzen. Bijna tegen den 
wil van CHRISTIE benoemde hij 
hem in 1815 tot ambtman van 
het sticht Bergen, en in 1828, 
beriep hij hem als minister van 
Staat in de regering. CHRISTIB 
meende echter deze verhevene 
betrekking niet te mögen aan-
nemen, wijl hij, wegens zijne 
toenmaals in eenen hoogen graad 
wankelbare gezondheid, vreesde 
aan dezelve niet te zullenkun-
nen beantwoorden, te meer, 
daar hij reeds vroeger, om de-
zelfde reden, zijnen boven ver
melden post als-ambtman had 
nedergelegd. Toen later de toe-
stand zijner gezondheid weder 
merkelijk verbeterd was, wilde 
de naauwgezette burger niet 
langer het pensioen van eenen 
ambtman genieten, zondereenige 
diensten ten algemeene nutte te 
bewijzen , en verzocht dus o© 
den -post van inspecteur der 
belastingen in Bergen, welken 
men hem natuurlijk niet wei-
gerde. In welken hoogen graad 
hij nog in zijnen lateren ouder-
dom het vertrouwen der natie 
bezat, hiervan vindt men het 
bewijs daarin, dat hij in 1836, 
op nieuw door de vertegenwoor-
digers op de Storthing verko
zen werd. In zijne laatstejaren 
hield hij zieh, behalve met zijne 
ambtsverrigtingen, ook bijzön-
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der gaarne bezig met bet mu
seum te Bergen, welks stichting 
Noorwegen evenzeer aan de va-
derlandsliefde van C H R I S T I E te 
danken heeft, en dat van een 
klein begin in 1823, thans (1850) 
tot eene rijke verzameling van 
ethnographische, oudheidkun-
dige, natuur-historischeen tech
nologische voorwerpen is aange-
groeid. C H R I S T I E besloot zijnen 
roemvollen levensloop te Bergen, 
den 10 October 1849, ineenen 
ouderdom van 71 jaren. 

CHRVSIPPUSJ'-Г-, in het -Wbk.-
abusivelijk CHRYSIPSIS gespeld. 
—- Zie dat Art, aldaar, —. 

* C H W O S T O W (DMITRIJ I W A N O -
W I T S C H , graaf), een Russische 
dichter,'in 1757 te Petersburg 
geboren, en aldaar, in 1835 
overleden, eerst militair zijnde, 
kWam hij in 1797, als opper-
procurator in den senaat, tot 
dat: hij later zelf senator werd. 
Behalve eenige Blijspelen bevat-
ten zijne Gezamenhjke Werken, 
2 dl.", Petersburg, 1817, Her
en leergedichten, in den vorm 
der oude Fransche school. 

CIAKCIAK (Pater EMMANUEL), een 
meghitarist religieus van Vene-
Ш, in 1771 te Ghiumuskana, 
in Armenie, uit eene aanzienlijke 
familie geboren. Evenzeer erva-
ren in de kennis der Armenische, 
Grieksche, Italiaansche, Fran-
sche en Hoogduitsche talen, heeft 
hij medegewerkt aan de uitgave 
van Preces Sancti NIERSOES ar-
meniorum patriarchm, Venetie, 
1815, in 24.mo in 14 talen. Hij 

В b 

is daarenboven de schrijver van 
het Italiaansch'Armeno-Turksch 
Woordenboek, in 1829 in de 
drukkerij des kloosters gedrukt; 
en van het Armenisch-ltaii-
aansch Woordenboek, 1837, in 
4.T 0 Men heeft hem daarenbo
ven verlalingen in het Arme
nisch te danken van De dood 
van Abel door GESZNER, 1825, 
in 8. T 0 ; van de Lotgevallen van TELEMACHUS, 1826, in 8. T 05 en 
van verscheiden andere werken, 
die • van Venetie naar Konstan
tinopel en Armenie, voor het, 
onderwijs der jeugd werden uit-
gevoerd. Hij had juist die van 
den Mneìs ten einde gebragt, 
toen hij in de maand Januarij 
1835, in zijn klooster overleed. 

CICOGNARA (LEOPOLDO, graaf 
DE), den 26 November 1767, 
te Ferrara geboren, Jegde zieh 
in het begin toe op de beoefe-
ning van het burgerlijke en 
openbare regt. Op eene reis 
naar Borne beoefende hij de 
schilderkunst, en deed verwach-
tingen ontstaan, die het vervolg 
niet tot wezenlijkheid bragt. Hij 
hield zieh daarenboven bezig 
met nasporingen over de ge-
schiedenis der schoone kunsten. 
Na verscheiden togten door Da
lie, vesligde hij zieh in 1795* te 
Modena, werd achtereenvolgend 
lid der coramissie vanalgemeene 
wapening dier stad, gevolmag-
tigd minister te Turijn, en 
staatsraad. In 1808 tot het voor-
zitterschap der akademie van 
schoone ktinsten te Venetie be-
roepen, verdiende hij er da 
tweede stichter van genoemd te 
2 
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worden, door deheilzaamsteen 
heerlijkste .verbeteringen, die hij,. 
in dezelve aanbragt, daar hij 
tegelijkertijd zijn huis tot de 
verzamelplaats maakte, van al 
de beroemde mannen, welke de 
stad bezat. Verscheiden reizen 
door Frankrijk, Duitschland, 
de Nedèrlanden en Engeland, 
verschalten hem de'middelen 
om zijne rijke bibliotheek vol-
ledig te maken. In 1830, in 
Venetiè teruggekeerd, overleed 
hij aldaar den 5 Maart 1834, aan 
eene longtering. Zijne voornaam-
ste werken zijn : 1.° Storia della 
Scultura (Geschiedenis der beeld-
houwkunde, sedert de herleving 
dier kunst in Italie), Florence, 
1813, 3 dU, in fol. : Prato, 
1824, 7 dl.*, in 8 .T» , met atlas 
in fol. Dit werk verdient niet 
z'onder beperking den lof door 
eenige beoordeelaars aan hetzelve 
toegezwaaid. De schrijveris niet 
vrij van vooringenomenheid te 
gunsle van kunstenaars van zijn 
land (zie EMEUIC -DAVID) ; — 2,o 
De belangrijkste gebouwen van 
Venetie, Venetie, 1820 , 2 dl.», 
in fol. met plt.»; — §.o Berede-
neerde catalogus der boehen over 
kunst en oudheid, Pisa, 1821, 
2.dl.n, in 8 > ; dit is de cata
logus zijner schoone, door den 
Paus in 1824 gekochte, enmet 
die van het Vatikaan vereenigde 
bibliotheek, met atlas, in fol. 
Een eerste deel zijner Werken, 
bevattende zijne Verhandelingen 
over de schoone kunsten in het 
algemeen, is te Venetie, in 1834, 
in 8.™, in het licht versehe
nen ; — 4.o Leven van A N T . 
C A N O V A , gevolgd door eene voi-
ledige naamlijst zijner werken, 

Venetie, 1823, in 8.vo; — 5,0 
' Gedenkschriften om te dienen tat 
de geschiedenis der graveerkunst 
op metalen, Pralo, 1831, in 
8 .T0; CicoGNAKA was lid van 
het Instituut van Frankrijk. 

\ * C I E N F Ü E G O S ( N I C A S I O ALVA-

B E Z D E ) , een beroemde Spaan-
sche dichter en tooneelschrijver, 
in 1764 te Madrid, geboren, en 

, in 1809 te Orthes in Frankrijk 
overleden, was een navolger van 
M E L E N D E Z , met wien hij langen 
tijd in vriendschapsbetrekking 
stond. Even als deze, sloot hij 
zieh, gedurende de staatkundige 
woelingen in zijn vaderland, bij 
de nationale partij aan, enstierf, 
even als hij, in ballingschap. 
Hij schreef de treurspelen: Pi
taco (waardoor hij lia der aka-
demie werd), Idomeno enz., die 
meer dan zijne lierdichten (Oden, 
herderszangen, balladen) zijn 
krachtvol karakter kenmerken, 
want de laatste drukken belee-
digde gevoeligheid, bitterheid en 
zwaarmoedige klagten uitj ver-
der verscheiden Lofreden; en U 
Pensadora Gaditana, 4 dl.11, 
Cadix, 1786. De beste en vol-
ledigste uitgave zijner gezamen-
lijke Dichtwerken , is die in 2 
dl.», Madrid, 1816. Eenebloem-
lezing zijner lierdichten komt 
voor in J. F. Wows Floresta 
de rimas modernas Castellanas, 
Parijs, 1837. 

* C L A E S S E N , proost der dora-
kerk te Aken, den 24 Augustus 
1784 geboren, ontving aan het 
bisschoppelijk seminarie teEe«-
ten zijne opleiding in de wijs-
begeerte en godgeleerdheid; den 
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17 December 1810 tot priester 
gewijd, werd hij kapellaan, te 
Doveren, in 1814, pastoor te 
Gilrath, en in 1820 kantons-
pastoor. le/Geilenkirchen* By de 
invoering der school-inspectien 
door de Pruissiscbe regering, 
werd; CLAESSEN met de leiding 
van het schoolwezen in den 
kreits Geilenkirchen belast; en 
bewees hier uitstekende diensten 
in de opleiding van bekwame 
schoolonderwijzers, verbetering 
van schoolgebouwen, zoodathem 
nit erkentenis daarvoor de roode 
adelaarsorde 3.e Masse geschon-
ken werd. In 1825 werd hij 
tot proost van het collegiaal-stift 
te Aken verheven, en trok zieh 
ook in die hooge waardigheid 
het schoolwezen en deszelfs bloei. 
bijzonder aan. Hij overleed den 
9 Augustus 1839. — In het 
Monatsschrift für Unterricht 
und Erziehung, door RUTTEL, 
komen verscheiden belangrijke 
bijdragen.van hem voor. 

* CLAM-MARTINICZ (KAUEL JO-ZEF NEPOMUCENUS GABRIÖL , graaf 
VON), I L K. Oostenrijksch lui-
tenant-veldmaarschalk, in 1792, 
te Praag geboren, studeerdein 
de regten, en trad in 1809 in 
het vrij-corps van den graaf VON KINSLY. Door zijne kun-
digheden en zijnen moed, ver-
wierf hij, door zijnen stand 
ondersteund, weldra eene aan-
zienlijke betrekking; reeds in den 
veldtogt van 1812—1814, werd 
hij den vorst SCHWARZENBERG 
als vleugel-adjudant toegevoegd. 
Met den luitenant-veldmaar-
schalk KOLLER vergezelde hij I 

keizer NAPOLEON haar Elba, en 
werd daarop tot de vergaderin-
gen van net Weener-congres 
beroepen. In 1821 stond hij 
als overste van een regiment 
kurassiers in Hongarije. In 1824 
ging hij met eene diplomatische 
zendmg naar Petersburg, en was 
met het hof aldaar in de beste 
verstandhouding. In December 
1830, tot generaal majoor en 
hofkrijgsraad benoemd, werd hij 
kort daarop andermaal tot staat
kundige zendingen gebruikt. In 
1835 benoemde hem keizer FERDINAND onmiddellijk na zijne 
troonsbestijgihg, tot zijnen adju-
dant-generaal. In 1836 werd hij 
geheimraad en chef der.militaire 
afdeeling in den oppersten staats-
raad j in 1837 luitenant-veld-
maarschalk ,s met behoud der 
dienstverrigtingen bij den per-
soon des keizers en in den staats-
raad. In deze betrekking ver-
wierf hij zieh groote Verdiensten 
bij het Oostenrijksche krijgs-
'wezen, door de afschafflng van 
verscheiden misbruiken. Den 
ultraliberalen en nieuwerwet-
schen bewegingen des tijds vijan-
dig, werd hij dikwijls, doch 
ten onregte, door degene welke 
deze bewegingen huldigden, voor 
eenen vijand van den vooruit-
gang gehouden, en aan de ver-
volgingen der aldus gezinden 
blootgesteld. Hij overleed, den 
29 Januarij 1840. 

CLARAC (graaf KAREL OTTO FREDERIK J. B. DE), in 1777, 
te Partys uit eene oude familie 
van Guyenne geboren, volgde 
nog jong zijnde zijnen vaderop 
3 
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zy'ne uitwijking, en bragt de 
Studien, dia hij te Parijs be
gonnen had , aan de akademje 
van Stuttgard ten einde. Met 
een sterk gebeugen en eene 

• zeldzame vatbaarheid voor de 
talen begaafd, gelukte het hem 
in körten tijd bijna al de Euro-
pesche vlug te spreken. In den 
ouderdom van 18 Jaren in het 
leger van C Ò N D É opgenomen, 
ging hij, bij de afdanking van 
hetzelve, in dienst van Rusland, 
in een regiment van Volhynie 
over. Na den 18 brumaire, 
haastte hij zieh ora van de ver-
gunning gebruik ternaken, van 
•weder naar Frankrijk terugte-
keeren, en hij giDg te Parijs 
wonen, alwaar hij meer dan 
ergens eiders de gelegenheid 
rnoest vinden, om aan zijne 
zucht voor de welenschappen 
en kunsten té kunnen voldoen. 
Zijne talenten deden hem ver-
kiezen, om de opvoeding te 
besturen der kinderen van J O 
ACHIM M Ü R A T , die toenmaalsden 
troon van Napels bekleedde. Hij 
haastte zieh om eene betrek-
king te aanvaarden, welke hem 
de middelen moest verschaffen, 
om zijne.kennis der oudheid-
kunde meer en meer te ontwik-
kelen, ea weldra wérd hem de 
moeijelijke taakopgedragen, om 
de opdelvingen van Pompei te 
besturen. Bij de festaüratie 
kwam hij in Frankrijk ferug, 
werd 'eerst als adjudant den 
hertog van Reggio toègevoegd, 
en daarna naar Brasilie gezon-
den, in het, gevolg van het 
buitehgewoon gezänlschap van 
den hèrtog van Luscembourg. 
Een bekwaam teekenaar zijnde, 

schetste hij op de naauwkeurig-
stë wijze, de schilderachtige 
tooneelen, welke hij voor oogen 
had. Eort na zijne terugkomst 
werd hij benoemd tot opziener 
der Grieksche en Romeinsche 
oudheden in het museum van 
het Louvre, legde zichvandien 
oogenblik af uitsluitend op de 
oudheden toe, en verwierf door 
zijne verschillende werken wel
dra eenen billijken roem. Hij 
overleed te Parijs den 20 Jan
uary 1847, en ofschoonin den 
ouderdom van 70 jaren, nog 
vol levenskracht en werkzaam-
heid des geestes. Hij was yrij 
lid der akademie van schoone 
kunsten, en officier van het 
legioen van eer. Men heeft van 
hem geleerde verhandelingen : 
1.» over de Opdelvingen van 
Pompa, Napels; 1813, in 8.™, 
met 16 platen; r ~ -2.o over 
het Oude standbeeld van VENDS 

V ICTRI 'X enz., en over het Oude 
standbeeld, behend onder den 
naam van den redenaar van 
den Ger maniais enz, Parijs, 
1822, in 4 > , met 2 platen 5 

— 3.0 Description etc. (Beschrij' 
ving der oudheden van het ko-
ninklijk museum), ib. 1820, in 
8 .T0; — 4 .0 Description etc. 
(Beschrijving derFransche beeld-
houwkundige werken, der 16s, 
17.« en lès eeuwen, uitgesteld 
in de zalen der galerij van 
Ângoulême), ib. 1824, in.8.T0 ; 
— 5.0 Musée etc. (Museum van 
oude en nieuwe heeldhowiihunde), 
ib. 1826—1846, 4 di.n, g r . i n 

8.vo, en pl. langw. gr. in *;*0' 
— 6 .0 Mélanges etc. (Mengéhti-
gen van Grieksche en Romein
sche oudheden), ib. 1830, in 8.« 
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* CLARISSE (JOANNES) , een be-
roemde protestantsche godge-
leerde, den 19 October 1770 te 
Schiedam geboren, maakte zijne 
Studien te Leyden en te Utrecht, 
werd in 1792 als predikant te 
Doom (provincie Utrecht) beroe-
pen; in Julij 1797 ging hij in 
dezelfde betrekking naar Enk
litiken over, terwijl hij in Julij 
1803, tot hoogleeraar in de god-
geleerdheid aan de akademie van 
Harderwijk werd benoemd. Toen 
echter die hpogeschool, tijdens 
de Fransche overheersching in 
1812, gesloten werd, aan vaardde CLARISSE het predikambt le Rot
terdam , van waar hij na de 
herstelling van Nederland's on-
afhankelijkheid in 1814, tot 
hoogleeraar der théologie aan de 
universiteit van Leyden werd 
benoemd, in welke betrekking 
niet alleen, maar in vele andere 
vakkeh van letterkunde, geschie-
denis, wijsbegeerte, schriftuur-
verklaring enz. hij zieh als een 
bondige geleerde onderscheidde, 
terwijl hij door zijne vrijzinnige 
denkbeelden, door het zedelijke 
en menschliovende, dat in al 
zijnë redevoeringen en verhan-
delingen doorstraalde, zieh alge-
meen geacht en bemind maakte. 
In Julij 1841 bekwam hij zijn 
emeritaat, en overleed den 29 
Novb. 1846 op zijn landgoed den 
Drinh, bij Rheden (prov. Gel
derland), en werd in Katwiß's 
duinen, naast zijne vrienden en 
ambtgenooten, BORGER en VAN DER PALM , begraven. Tot zijne 
voornaamste geschritten behoo-
ren: l,o Dissert, de Spiritu 
Sancto, Utrecht, 1791 : —- 2.o 

B 

Tafereelen uit de levens- en Kj-
densgesekiedenis van den Heere 
J. C., l.é Zestal, Amsterdam, 
1827; 2.0 id. 1830, tweede 
verbeterde druk ; Groningen, 
1845; — 3.0 Adnleiding tot 
huisselißke godsdienstoefening, 
3 dl. n, 'sGravenhage en Am-, 
sterdam, 1822—1839 ; — 4.o 
Epitome Encyclopaedias theolo
gical; — 5.o Leerredenen naar 
de behoeften van onsen leeftijd, 
Groningen, 1831 ; voorts een 
aantal verhandelingen en bijdra-
gen in verschillende tijdschriften 
en andere werken verspreid, 
levensschetsen van beroemde tijd-
genooten, zoo als van VAN DE WLTNPERSE,, BRUGMANS, OCKERSE, T. A . CLARISSE, VAN DEN ENDE, VAN DER PALM, enz. Door de 
maatschappij tot nut van het 
algemeen, werden van CLARISSE 
de beide volgendo verhandelingen 
bekroond : Nadrukkelijk betoog, 
dat ongodsdienstigheid de bron , 
ziß van tißdelijk en eeuwig on-
geluh en over de middelen om 
de losheid in 'beginselen en zeden 
te stauen; terwijl hij bij het 
Haagsch genootschap ter bevor-
dering van de cbristelijke gods-
dienst den prijs behaalde voor 
zijne geschritten: De argumenta 
pro religione Christ, ex Mira-' 
culis duetb en De argumenta 
eadem pro rei. ex ipsius Ethica 
pelilo. Na zijnen dood verscheen • 
nog in het licht : JOHANNES CLARISSE , sprehende nadat hij ge-
storven is. Een leesboek voor 
het christelijhe huisgezin, met 
eene voorrede van den predikant VAN ITERSON, Arnhem, 1850, 
met welgelijkend portret; ter-

b 4 
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•wijl in hetzelfde jaar te Utrecht 
mede verscheen Memoria Joannis 
Clarisse Theologi. Auclore Her-
manno Bouman, beide in gr. 8<T0 

CLARKE (HENRY JAMES WIL
LIAM), hertog van Feltre, pair 
en maarschalk van Frankrijk 
enz. den 17 October 1765, te 
Landrecies, uit eene Ierschefa-
milie, geboren, was op het 
einde van 1791 , kapitein bij het 
14.E dragonder-regiment. Tot 
ltiitenant-kolonel bij het 2.E 

regiment ruiterij benoemd, be
gat hij zieh naar het leger van 
den Btjw, droeg bij tot de in-
neming van Spiers, volgde COS-TINE naar Frankfort, en werd 
in het gevecht van Herchheim 
bij Landau lot provisioneel bri-
gade-generaal verheven. Hij was 
juist tot chef van den algemee-
nen s(af benoemd, toen hij als 
adellijke afgezet, en in de ge-
vangenis geworpen werd. Na 
verloop van eenige maanden, 
weder in vrijheid gesteld zijnde, 
kon hij echter het besluit niet 
doen intrekken, hetwelk hem 
van de dienst verwyderde, en 
begaf zieh alzoo naar den Elsas. 
Later deed CARNOT , lid der com-
missie van algemeen welzijn, 
hem tot chef -van het topogra
phisch bureau benoemen. Den 
17 December 1795, werd hij 
door het directorium tot divi-
sie-generaal bevorderd, en naar 
Italic' gezonden, om het gedrag , 
van BONAPARTE te bewaken. Het 
scbijnbare doel zijner zending 
was om de in vrijheid-stelling van LAFAYETTE, LATODR-MAU-BOURG enz. le bewerken, welke 
n ' "": gevangen hield. Het 

direclorium, weldra overtuigd 
dat zijn agent aan zijne bedoe-
lingen niet beantwoordde, riep 
hem ttfrug; maar BONAPARTE 
hield hem bij zich, tot. na het 
verdrag van Campo • Formio, 
den 17 October 1797 gesloten. CLARKE , eindelijk in Frankrijh 
teruggekomen zijnde, werd op 
reform gesteld; desnietlegen-
staande belastte hem het direc
torium, met de onderhandeling 
van een verdrag met den ko-
ning van Sardinie. Na den 18 
brumaire, werd hij chef van 
het oorlogs-depotj hij begon de 
onderhandelingen van Luneville, 
en werd in gezantschap naar 
den koning van Hetrurie gezon
den. Bij zijne terugkomst, 
benoemde BONAPARTE hem tot 
staalsraad en kabinets-secretaris 
voor oorJog en marine. CLARKE 
volgde den keizer naar Duitsch 
land, in den veldlogt van 1805, 
en werd benoemd tot gouver-
neur van Weenen, alsmede van 
Neder-Oostenrijk, Stiermarhen 
en Karnthen. NAPOLEON schonk 
hem den titel van groot-officier 
van het legioen van eer, en 
belastte hem met het opzigt 
over de grensbepaling van Breis-
gau, dat aan Wurtemberg en 
aan het groot-hertogdom B.aden 
aansloot. Na de wederzijdsche 
grenzen dier beide staten be-
paald te hebben, kwam hij te 
Parijs terug, en sloot met den 
heer OOBRIL, gevolmagtigd Rus-
sisch minister, een verdrag dat ALEXANDER weigerde te bekrach-
tigen. Na den slag van Jena, 
werd CLARKE tot gouverneur 
van Erfurt, en naderhand van 
Berlin benoemd, waar hij gedu-
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rende een jaar het bevel voerde. 
In de maand Augustus 1807, 
tot het ministerie van oorlog 
beroepen, ontwikkelde hij al-
daar eenen buitengewonen ijver 
en werkzaamheid-, waarvan hij 
vooral het bewijs gaf, bij de 
landing der Engelschen te Vlis-
singen. NAPOLEON beloonde hem, 
met hem, in de plaats van den 
titel van graaf van Limburg, 
,dien hij het vorige jaar had 
bekomen, dien van hertog van 
Feltre te geven. CLABKE ge-
bruikte, in 1814, veel aandrang, 
om MARIA-LOUISE te bewegen, 
Parijs te vertaten, volgde die 
vorstin naar Blois, en gaf zijne 
adhaesie aan de vervallenver-
klaring des keizers. LODEWIJK 
XVIlI verhief hem tot pair van 
Frankrijk. CLARKE begaf zieh 
gedurende de honderd dagen 
naar Gend, van waar hij, na 
den slag van Waterloo, te Pa
rijs terugkwam , en tot bevel-
hebber eener militaireafdeeling, 
en tot lid van den geheimraad 
benoemd werd; hij hervalle de 
portefeuille van oorlög, be-
werkte de afdanking van het 
leger der Loire, verliel het mi
nisterie op het einde van 1817, 
met den titel van maarschalk 
Van Frankrijk, en begaf zieh 
naar zijn landgoed Neuville, 
alwaar hij den 28 October 1818 
is overleden, slechts eene ge
ringe fortuin nalatende. 

* CLAUDIUS (MATTHIAS), bij-
genaamd Asmus of de Wands-
beeker-bode, werd den 15 Aug. 
1743, te Rheinfeld, in het 
Holsteinsehe geboren, studeerde 

B 

te Jena, leefde daarop als par-
ticulier te Wandsbeek bij Ham
burg, werd in 1776, opper-
landcommissaris te Darmstadt, 
deed in 1777 weder afstand van 
dien post, en werd in 1778 revi-
sor bij de Sleeswijk-Holsteinsche 
bank in Altona, doch woonde, 
in Wandsbeck. Hij overleed te 
Hamburg, den 21 Jan. 1815.— CLAUDIUS was en is nog een der 
meest geliefde volksdichters der 
Duitschers, wiens werken eehen 
oorspronkelijken Stempel van 
echte luimigheid, ongezochte 
na'iviteit en welmeenende harte-
lijkheid bezitten. De dichter TOLLENS heeft eenige zijner liederen 
in het Nederduitsch bewerkt. 
Zijne gezamenlijke werken, on-
der den titel van Asmus omnia 
sua secum portans ofSämmtliche 
Werke des Wandsbecker Bolen, 
versehenen te Hamburg, 1775 
tot 1812, 8 dl.*; te Berlijn in 
1783 en in 1790; te Carlsruhe 
in 1799; verder weder te Ham
burg in 1829 en 1845. 1 

CLAUSEL (BERTRAND , graaf), 
maarschalk van Frankrijk in 
1772, te Mirepoix geboren, oe-
fende zieh reeds vroeglijdig in • 
den wapenhandel. Als adjudant 
van den generaal PERIGNON , 
maakte hij de veldtogten van 
1794 en 1795, bij het leger 
der Pyreneen mede. In 1799 
Voerde hij in Italie het bevel 
over eene brigade. In 1802, 
vergezelde hij LECLERC op den 
togt naar St. Domingo, werd 
in hetzelfde jaar tot divisie-
generaal benoemd, en onder-
scheidde zieh bij verschillende 

b 5 
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gelegenheden, voornamelijk door 
de verovering van bel fort Bau-
phin, dat aan de overblijfselen 
van het Fransche leger loeliet, 
om zieh weder in te schepen, 
zonder door de Negers veront-
rust te worden. In 1804, in 
Frankrijk teruggekeerd, werd 
hij tot commandeur van het 
legioen van eer benoemd, on 
in.het volgende jaar bij het 
Noorder-leger geplaatst. Hij 
diende vervolgens in Italie en 
in Duitschland, alwaar hij zij-
nen roem van dapperheid hand-
haafde, en werd in 1810 naar 
Spanje beroepen, alwaar hij 
gewigtige diensten bewees. Na 
het noodlottige gevecht van 
Arcopiles, waarin de hertog van 
RAGUSA. gekwetst werd, belaslte 
hij. zieh met het opperbeyel des 
légers, belette door bekwame 
krijgsverrigtingen den Fingel-
schen om van hunne voordeelen 
gebruik te maken, en gaf aan 
den hertog van DALMATIÖ den 
tijd om de grenzen van Frank
rîjk le dekken. Bij de • res-
tauratie werd hij tot algemeën 
inspecteur der infanterie be
noemd. Maar bij de lerugkomst 
van NAPOLEON van het eiland 
Elba, erkende hij dadeiijk zijn 
gezag, en tot gouverneur van 
Bordeaux benoemd, handhaafde 
hij zich.aldaar zelfs na de tweede 
abdicatie des keizers. In de 
ordonnantie van, den 24 Julij 
1815 begrepen, begaf.hij zieh 
naar de Vereenigde Stalen, van 
waar hij in 1820 terugkeerde 
en geamnistieerd werd. In 1827, 
door het arrondissement Bhêtel, 
tot de kamer der afgevaardigden : 
gezonden, stemde hij aldaar 

steeds met de oppositie, Reeds 
in de eerste dagen, welke da 
omwenteling van Julij volgden, 
werd hij benoemd, om den 
graaf DE BOURMONT (zie dat 
Art.) in Afrika te vervangen. 
In 1831 teruggeroepen, ontving 
hij den maarschalksstaf, en 
werd in het yolgende jaar als 
gouverneur naar Algerie terug-
gezonden. Na in 1836, inzijne 
onderneming op Constantine het 
hoofd te hebben gestooten, werd 
hij door den generaal DAMHE-
MONT (zie dat Art.) vervangen, 
en, in Frankrijk teruggekeerd, 
kwam hij zijne plaats in de 
kamer der afgevaardigden we
der innemen. Hij overleed te 
Toulouse, den 20 April 1842. 

* CLAUSEWITZ (KARL VON), 
Pruissisch generaal en beroemde 
schrijver over de krijgskunde;, 
die door zijne geschriften eene 
volslagene omwenteling in de 
krijgs-theorie heeft te weeg ge
bragt , werd in 1780 te Burg 
geboren,, en genoot in zijne 
jeugd (zijn vader had bij geringe 
inkomsten een talrijk gezin) 

! een zeer gebrekkig onderwijs. 
In 1793. trad hij als vaandng 
bij het infanterie-regiment Prins 
Ferdinand in dienst, en woonde 
daarop als zoodanig, de veld-
togten aan den Bijn in 1793 en 
1794 bij. Theoretisch vormde hy 
zieh echter in de militaire school 
van Berlijn, onder SCHARNHORST, 
die toenmaals CLAUSEWITZ reeds 
zijne opmerkzaamheid schonk, 
en den talentvollen jongeling 
onderscheidde, Als adjudant van 
prins AUGUST, geraakte hij m 
1806 in Fransche krygsgevan-
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verleenen, hem te veroordeelen. 
En, zeide hij, wie zou ons 
gènade verleenen? Dit verheven << 
gezegde kostte hem zijnen post. 
Bij de restauratie werd hij tot 
koninklijk censor benoemcU en 
gehandhaafd bij de akademie van 
opschriften, waarbij hij in 1809 
DOPUIS vervangen had. Men 
heeft hem te danken: l.o eene 
uitgave der Werken van PLU-
TARCHUS, door AMÏOT in het 
Fransch vertaald, met aantee-
keningen en aanmerkingen van 
BROTTIER en VAUVILLIERS enz., 
Partys, ,1801—1806, 25 dl.»,, 
in 8 . v o ; —: 2.o de Bibliolheek, 
van APOLLODORDS , met den 
Griekschentekst, Partys, 1805, 
2 dl.», in 8 .?° ; — 3.0 Histoire 
etc. (Geschiedenis der eerste tty-
den van Griekenland, van'ln-
achus tot aan den val der Pi-
sislratussen), Partys, 1 8 0 9 , 2 
dl.« } in 8.TO ; — 4.0 Mémoire 
etc. {Verhandeling ovçr de god-
spraken der ouden), Partys, 
1811, in S . ™ ; — 5.o Pausanias, 
Beschrtyving van Griekenland, 
1814—1821, 6 dl.», in 8.^o; 
— 6.o zeer gezochte Verhan
delingen , in het Magasin enr 
cyclopédique en In de Mémoires 
de l'acad. des Inscriptions. CLA
VIER was • de schoonvader van 
P. L. COURRIER. 

CLEMENT-DESORMES (N.), «en 
scheikundige, in 1778 te Dtyon 
geboren, gevoelde reeds vroeg-
tijdig in zieh dièn natuurlijkeû 
smaak vöor de wetenschappen 
ontwaken, welke hij later met 
zoo veel roem mo&st beoefenen. 
Naauwelijks vijftien jaren oud 
zijnde, verkreeg hij eenen klei-

genschap. Als majoor werkte, 
hij vervolgens in 1812, in het 
bureau van SCHARNHORST, on-
derwees toenmaals ook den 
kroonprins van Pruissen, en 
prins FREDERIKder Nederlanden 
in de krijgskundige wetenschap-
pen, trad daarop in de Russi
sche dienst * werd chef van het 
Russisch -Deutsch legioen, en 
Voerde, weder in Pruissische 
dienst, in 1815, het derde le-
gercorps aan. In 1818 belastte 
hij zieh met de leiding der 
militaire school te Berltyn, en 
overleed in 1831 aan de choiera, 
als chef van den generaal-staf 
des veldmaarschalks GNEISENAU , 
te Breslau. Hij schreef: l.o 
Uebersieht des Feldzugs von 
1813, Leipzig, 1814; — 2.o 
Vom Kriege, Berltyn, 1832, 
een voortreffelijk werk, —r 3.o 
Heber, das Leben und den Cha
rakter von SCHARNHORST, enz. 
Zijne gezamenlijke werken ver
sehenen in 10 dl.», Berltyn-, 
1832—1837.. 

CLAVIER (STEPHANUS), een ge-
leerde kenner der Grieksche 
taal, in 1762 te Lyon gebo
ren, en den 18'Növb. 1817, 
te Partys overleden, was raads-
heer in het Chatelêt; de om-
wenteling beroofde hem van 
dien post ; maär bij de réorga
nisa tie der reglerlijke magt, 
werd hij tot regier in de cri-
mineele regtbank der Seine be-
noemd. Toen MOREAU in regten 
werd betrokken, weigerde hij, 
ofschoon MORAT, die hem daar-
toe aanspoorde, hem. verzeker-
de, dat BONAPARTE niets liever 
wenschte, dan hem genade te 

i 



428 C L E. 

neu post in het distrikt van 
Dijon. Beiast om den catalogus 
van eenige verbeurdverklaarde 
bibliolheken optemaken, ont-
dekte hij onder de boeken, 
welke hij opschreef, de Schei-
künde van P R I E S T L E V en de 
JSatuurkunde, van N O L L E T , en 
wendde al zijne vrije oogenblik-
ken tot het lezen dier werken 
aan.' Door eenen bloedverwant, 
oudprocureur bij het Chatelet, 
en die nog voortging zijn beroep 
uitteoefenen, naar Parijs geroe-
pen, begon hij aan het afschrij-
ven van proces-acten, terwijl hij 
de scheikunde van C H A P T A L las 
en in zijne verloren oogenblikken 
aanteekeningen in orde bragt ( 

die hij bij de leergangen van den 
planten-tuin had gemaakt. Na 
eenige besparingen te hebben 
gemaakt, liet hij de procedüres 
varen, en wijdde zieh geheel 
toe aan de beoefening der schei-
kunde. Van toen af in betrekking 
metTHÉNARD, GAV -LÜSSAC , G U I 
TÓN DE M O R V E A Ü en DÉSORMES, 

met wiens dochter hij later in 
den echt trad, rigtten zieh zijne 
Studien en werkzaamheden op 
de toegepaste wetenschappen. 
Weldra bragt hij met D É S O R M E S 
en M O N T G O L P I E R , een gesticht 
tot stand, om uit het dik water 
of de moederlaag van het ko-
perrood, den aluin te trekken, 
welken Frankrijk met groóte 
kosten uit Vreemde landen ont-
ving. Eenige jaren daarna ver-
trouwde N A P O L E O N hem de di-
rectie toe der suiker-fabrijk van 
Rambouillet -Genoodzaakt om 
van deze onderneming aftezien, 
ontwierp hij er nieuwe, waarin 
dé hoofdrol steeds aan de schei-

kunde behoorde. Hij riglte 
achtereenvolgend eene aluin-raf-
finaderij, en eene fabrijk van 
brandewijn uitmoer op. Maar 
het zij dat deze bijzondere in-
rigtingen voor zijne werkzaam-
heid niet voldoende waren, het 
zij dat hij in dezelve niet ge-
noegzaam de , toepassing der 
verbeteringen vond , welke hij 
voor een aantal kunsten ont-
worpen had, liet hij dezelve 
varen, om eene verhevener en 
uitgebreider rigting aan het ge-
bruik zijner krachten te geven. 
Hij kwam met THENARD en 
A R A G O op het gelukkige denk-
beeld van het conservatorium 
van kunsten en handwerken, 
aan den bloei waarvan hij kracht-
dadiglijk medewerkte. Beeds 
bij deszelfs oprigting vestigde 
hij er eenen leergang, van in-
dustrieele scheikunde, waarvan 
hij gedurende 20 jaren den 
leerstoel bekleedde, en waaraan 
hij gedeeltelijk zijnen roem te 
danken heeft. Ingenieur der 
oostelijke zoutgroeven geworden 
zijnde, overleed hij te Parijs, 
den 21 November 1841. Erbe
staat van hem in de Annales de 
chimie et de physique van 1810 
tot 1830, een aantal Verhan
delingen over vraagpunten van 
zuivere wetenschap, en vooral 
van toegepaste wetenschap, 
andere heeft hij in dagbladen 
medegedeeld j en in handschriit 
nagelatenover de kracht en 
het gebruik van den stoom, 
over den. waterram, over het 
bewaren der granen, en over 
de gaz-verlichting. 

* C L E M E N T I (MUZIO), een be-
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roemde klavierspeler en compo-
nist, te Rome in 1750 of 1752 
geboren, verwierf zulk eenen 
inyloed op de ontwikkeling van 
het klavierspei, dat hij als de 
grondlegger eener nieuwe school , 
wordt beschouwd. Reeds in zijn 
12.e jaar. componeerde hij eene 
met veel bijval opgenomene 
mis. Zijn tweede werk, dat 
hij in 1773, op het landgoed 
van een' rijken Engelschman in 
Dorsetshire schreef, werd de 
grondslag voor den geheelen 
vorm der nieuwere sonaten voor 
de piano-forte. Zijne vlugheid 
in het phantaseren werd in 
Engeland, en op zijne reizen 
door bijna geheel Europa er-
kend. In 1810 rigtte hij te 
Louden eene fabrijk van muzijk-
instrumenten, en een handel-
huisinmuzijkalienop, bereisde 
echter in 1820 nog eenmaal 
het vasteland, en, overleed in 
1831 op zijn landgoed Elm 
Lodge,.bij Evesham, in het 
graafschap Worcester. Onder 
zijne werken onderscheiden zieh 
voornamelijk: l.o zijne voor-
treffelijke lnleiding tot de hunst 
om het klavier te bespelen; — 
2.o zijn Gradus ad Parnassum; 
— 3.6 eene Klavier school in 
drie deelen. Onder zijne talrijke 
leerlingen munten uit: F I E L D , 
C R A M E R , K L E N G E L en andere. 

CLERMONT -TÖNNERRE (ANNA AN
TONIOS J O L I Ü S D E ) -— in hetWbk. 
abusivelijk naar TONNERRE ver
wesen—^, kardina'al, deken der 
Fransche bisschoppen, te Parijs 
den 1 Januarij 1749 geboren. 
"Vroegtijdig reeds tot den gees-
telijken Staat bestemd, volbragt 

hij zijne studiSn in de Sorbonne, 
en werd, na zijn licentiaat vol
bragt te hebben, groot-vikaris 
van Besancon. Hij werd' den 
24 Junij 1782 tot het. doctoraat 
bevorderd, en kort daarna tot 
bisschop van Chalons benoemd, 
ter vervanging van den heer 

•DE JCIGNE^ , die tot den aarlsbis-
schoppelijken stoel van Parijs 
was verheven. Tot afgevaardigde 
bij de algemeene staten ver-
kozen, onderteekende hij de 
protesten tegen de besluiten be-
trekkelijk de' geestelijkheid, en 
nam deel aan de Exposition etc. 
(Ontvouwing der begmselen). In 
het begin van 1791, gaf hij over 
de toenmaals betwiste onderwer-
pen eenen Brief m eene Eerder-
lijhe Onderrigting in het licht, 
welke opzien baarden. Na den 
afloop der zittingen, nam hij de 
wijk naar Duitschland, alwaar 
hij in 1798 de Onderrigting 
der uitgewehene bisschoppen over 
de aanslagen der godsdienst toe-
gebragt onderteekende. Tijdens 
het concordaat deed hij afstand 
van zijnen bisschoppelijken stoel, 
en in Franhrijh teruggekeerd , 
leefde hij aldaar in afzondering.' 
In 1814 werd hij tot de kamer 
der pairs beroepen, en in 1817, 
tot het bisdom van Chalons, 
op welks herstelling hij vruch-

. teloos wachtte. Op verzoek des 
konings werd hij in 1820, tot 
het aartsbisdom Toulouse be
noemd , en in December 1822, 
met het roomsch purper ver-
sierd. Na den dood van Pros 
"VII vaardigde de nieuwe kar-
dinaal uit Rome, werwaarts hij 
zich had begeven ter bijwoning 
van het conclave, eenen Herder-
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lijkett Brief uit, in welken hij 
der vrijheden der Gallikaansche 
kerk .schijnl te bestrijden. Deze 
brief, bij den staatsraad aange-
klaagd, werd, onder voorwendsel 
van misbruik,oi] eenkoninklijk 
bevelschrift verboden. Nadat 
het ministerie gevorderd had, 
dat de directeurs en hoogleer-
aren der seminarien, hunne 
goedkeuring aan de verklaring 
der geeslelijkheid van 1682 
zouden geven, schreef deze pre-
laat aan verscheiden bisschoppen 
die hem zijnen raad hadden 
gevraagd, dat zij de verpligting, 
welke men zieh geregtigd waande 
hun opteleggen, als niet be-
staande moeslen beschouwen, 
De ordonnantie van den 16 
Junij 1828 , die de kleine se
minarian aan het oppergezag 
der universileit onderwierp, en 
die aan de hoogleeraars het 
afleggen der verklaring voor-
schreef, dat zij tot geenerlei 
niet door de wetten geautoriseerde 
eongregalie behoorden, lokte zij-
nerzijds eene nieuwe oppositie 
nit. Door den minister aan-
gespoord, ora zieh aan dozen 
maatregel te onderwerpen, ant-
woordde hij hem:» Monseigneur, 
do zinspr.euk, die door C A L I X T U S 
11, in 1120, aan mijne familie 
is gegeven, is deze: Eliamsi 
omnes, ego поп. Zij is ook 
die van mijn geweten." De 
koning meende den prelaat te 
moeten doen gevoelen, dat hij 
deze openbaring van onafhan-
kelijkheid afkeurde, en men 
gaf hem te kennen dat hij zieh, 
tot nieuw bevel, onthouden 
moest aan het hof te verscho
nen. De tusschenkomst des 

heiligen Stoels bragt de hevige 
geschillentotbedaren, tot welke 
deze zaak aanleiding had gegeven. 
De aartsbisschop gaf toe, doch 
onder protest, tegen deze ¡vor-
dering der politieke magt. Un
danks zijnen hoogen ouderdom 
wilde hij in 1829 nog bij het 
conclave tegenwoordig zijnj en. 
werkte hij mede aan de verhef-
fing van Paus Píos VIII. Op 
'zijne reis had hij eenen val 
gedaan, die groóte ongerustheid 
baarde. Hij begaf zieh tot herstel 
zijner gezondheid, naar de wa-
teren van Aix in Savoolje, en 
kwam te Parijs terug, van 
waar hij zieh naar zijn dioeees 
begaf, om de opening van het 
jubiló te presideren. Eene kort-
stondige ziekte sleepte hem den 
21 Februarij 1830 in het graf. 
De heer D E M A C C A R T H V sprak 
zijne lijkrede uit. Deze prelaat 
was zeer genaakbaar; zijn vlugge 
en geoefende geest schonk aan 
zijn onderhoud vele bevalligheid, 
en met eene werkzame welda-
digheid vereenigde hij een' on-
verschrokken ijver voor de be
langen der. Kerk. 

* C L E V E (JOANNA C O N S T A N T S ) , 

gaf reeds in 1813, als elfjang 
meisje, onder den titel van Jeug-
dige dichtproeven, eenige losse 
dichtstukjes in het licht, waarm 
haar poetische aanleg onmis-
kehbaar was; in 1817 deea 
zij dezelve door eene dergehjke 
verzameling, Lehte-bloemen ge-
titeld, volgen. Veel goeds was 
er van deze kinderlijke dichteres 
te wachten geweesj,, indien zij , 
naauwelijks 20 jaren oud zynde, 
te Lenden, den 14 February 
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1822 door den dood niet wäre 
weggemaaid. 

CLINTON (DE WITT), een staats-
man, in 1769 t&Little-Britain, 
in het graafschap Oranje, in 
het land van New-Tork gebo
ren, werd advokaat en oefende 
de daaraan verbundene bedienin-
gen uit, tot op den oogenblik, 
waarop hij geheim-secretaris 
werd van zijnen oom, den pro-
vincialen gouverneur. Hij kwam 
vervolgens in den senaat, en 
bekleedde achtereenvolgend ver-
schillende openbare bedieningen, 
waarloe hij door zijne talenten 
geroepen werd. In 18Ö5 bereid-
de hij een werk voor, bestemd 
om de afschaffing te bekomen 
van het stelsel van wantrouwen 
en verdrukking, sedert lang ten 
opzigte van de Calholijken aan-
genömen, en slaagde in 1813 in 
de uitvoering van dit edelmoe-
dige ontwerp. Overeenkomslig 
dezelfde gezindheid, protesteerde 
,hij uit al zijn vermögen, tegen 
de Engeische wet, die de schen-
dirig van het geheim der biecht 
durfde vorderen, en de leden 
van het crimineele hof veree-
nigden zieh met zijn gevoelen. 
In 1808, President der com-
missie van openbare werken 
geworden zijnde, vermeerderde 
hij de vestingwerken van New-
York, en bragt de gemeenschaps-
kanalen, tusschen den Oceaan 
en de groote Maren, ten einde. 
Op eene krachtdadige wijze 
werkte hij mede aap de oprigting 
van opvoedings- en liefdadige 
gesuchten, zoowel alsaan deor: 

ganisatie van wetenschappelijke 
en letterkundige maatschappijen. 

In 1817 , tot landvoogd van 
den Staat benoemd, verdedigde 
hij met wakkerheid alle regten, 
en verzett'e zieh tegen- de in-
breuken op alle magt. Eerste 
magistraatspersoon van den Staat 
van York geworden zijnde, had 
hij grootelijks deel aan de ver-
betering der geregtsbedeeling en 
der policie, zoowel als aan de 
onvölledige afschaffing van den 
slavenhandel. C L I N T O N bezat 
eene uitgebreide geleerdheid'j de 
geschiedenis, de schoone lette-
ren, de wiskundige wetenschap-
pen, de natuurlijke historie, 
waren de voornaamste voor-
werpen zijner Studien geweest; 
Rector der universiteit van New-
York was hij tevens lid der 
akademie dier stad, benevens 
van de natuurkundige maat
schappijen van Londen en Edim-
bürg. Hij heeft over verschillende 
onderwerpen geschreven, maar 
zijne werken zijn in Europa 
weinig bekend. C L I N T O N over-
leed den 11 Februarij 1828. 
D> DAVID HOSACK heeft in 1829, 
Gedenkschriften over D E W I T T 
C L I N T O N , een zwaar dl. in 4.t°, 
in het licht gegeven. 

CLODOMIR. — Zie CHLODOMIR 
-Wbk.-

CLOTILDIS. — Zie CLOTILDA 
(Heilige) -Wbk-

CLOVIS. — Zie CLODOVEUS 
-Wbk-

COBBET (WILLIAM) , een be-
roemde Engeische publicist, in 
1766 , te Farnham, in het graaf
schap Surrey geboren. Dooreeno 
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vurige en ondernemende inborst 
gedreven, verliet hij de ouder-
lijke pachlhoeve in den ouderdom 
van 17jaren, en begaf zieh naar 
Londen, alwaar hij, zoo als zoo 
vele anderen bij zijne komst for-
tuin dacht te maken. Weldra 
berouwde hem echter zijne on-
•bezonnenheid, en bij stond op 
het punt om gebrek aan het 
noodige te hebben, toen bij door 
eenen procureur van Gray's-lnn 
werd opgenomen, die hem in 
zijn kantoor deed werken. Doch 
weldra het eentoonige leven der 
leerlingen van de haarkloverijen 
moede, ontsnapte hij in 1784 
het huis des procureurs, en 
begaf zieh naar Chatam, alwaar 
hij in dienst trad bij een regi
ment, dat op het punt stond 
van näar Nieuw-Scholland te ver-
trekken. Na achfjarigen diensttijd 
kwam hij met zijn regiment in 
Engeland terug, en bekwamals 
sergeant zijn ontslag. Door zijne 
vrouw vergezeld, die. de dochter 
was van eenen sergeant der ar-
tillerie, en die hij in Amerika 
had leeren kennen, bezocht hij 
Frankrijk in 1792, en ging 
weldra scheep, om zieh naar de 
Vereenigde Staten te begeven. 
Na een kort verblijf in New-
York , ging hij te Philadelphia 
zieh met ter woon vestigen, en 
gaf er onder den naam van Pe
ter Porcupine (Pieter Stekelvar-
ken),. een dagblad in het licht 
in den geest der belangen van 
Engeland. Daar de democratic 
sehe partij in hem den geducht-
sten harer vijanden erkende, 
zocht zij hem door aanhoudende 
kwaadaardige trekken te kwel
len. Een zijner arlikels wikkelde 

hem in een proces van eerroo-
ving, en kostte hem vijfduizend 
dollars aan schavergoeding. Toen 
de demoeratische partij had ge-
zegevierd, kwam C O B B E T te Lon
den terug, alwaar hij weldra 
onder de bekwaamste dagblad-
schrijvers werd gerangschikt, 
en wel door de uilgave van een 
ander blad, aan hetwelk bij in 
het begin denkenmerkenden titel 
van Stekelvarken liet behouden; 

Getrouw aan de leer, welke hij 
tot dusverre gepredikt had, hield 
hij niet op de oppositie aante-, 
vallen en tegen Frankrijk, de 
omwenteling en BONAPARTE hevig 
uittevaren. Daar "WVNDHAM ge-
voelde van welke dienst de pen 
van C O B B E T voor het ministerie 
zoude zijn, zoo Steide hij, in 
1804 aan P I T T voor, om hem 
onder zijne hulpbenden optene-
men. De minister antwoordde 
door eene weigering met min-

achtende woorden vergezeld. Van 
dien oogenblik af, zwoer COBBET 
zieh te zullen wreken, en ter-
wijl hij de beginselen verzaakte, 
welke hij tot dusverre verdedigd 
had, werd hij de lofredenaar 
van Frankrijk, van NAPOLEON 
en van de nieuwe denkbeeiden, 
en vervolgde al de handelingen 
van het ministerie met zijne 
bijtende schimpreden. Zijn dag
blad, dat sedert 1803, des-
zelfs, ouden titel in dien van 
Weekly political register 
kelijksch staatkundig register) 
veranderd had, werd in körten 
tijd het geduchtst orgaan _ der 
volkspartij. Nadat het minis
terie vruchteloos beproefd haa, 
andere dagbladen tegen neui 
overtestellen, nam het zijne 



G O B . 433 

loevlugt tot geregtelijke vervol-
gingen : C O B B E T had zijne stem 
verheven tegen de invoering 
van de Duitsche krijgsstraf der 
stokslagen, welke men bij het 
garnizoen van Ely wilde invöe-
ren, en werd daarover, in 1810, 
voor de regtbank betrokken, 
en tot tweejarige gevangenschap, 
en duizend ponden Sterlings 
boeten veroordeeld. Dit vonnis 
zou ongetwijfeld zijne fortuin 
ondermijiid en zijnen.boekhan-
del vernietigd hebben, indien 
eene inteekening, welke een 
groot gedeelte'der boete betaalde, 
hem niet te hulp wäre gekomen. 
C O B B E T zette de uilgave van 
zijn dagblad voort, en uit het 
diepst van zijnen kerker, deed 
hij de aflevering deszelven met 
dezelfde regelmatigheid in het 
licht verschijnen. Na de gevan-
genis te hebben vertaten met 
een' nog veel bitterder haat, 
tegen de gezagsmannen en de 
Engeische aristocratie vervuld, 
en terwiji hij zieh al meer en 
meer in de beginselen der maat-
schappelijke en parlementaire 
hervormingen versterkte, ein-
digde hij met een der hoofden 
van de radikale partij te worden -, 
en maakte zieh bij het gouver
nement des te meer gevreesd, 
daar hij, als meester van zieh 
zelven, en diep ervaren in de 
Engeische wetgeving, zieh, te 
midden zijner woedendste uit-
vallen , binnen de juiste gren
zen wist te houden, welke ' de 
wetten van zijn land aah de 
vrijheid der drukpers afbakenen. 
In 1815 verklaarde hij zieh 
nadrukkelijk ten voordeele .van 

I. D E E L . G 

N A P O L E O N , en bragt C A S T L E -
R E A G H en zijne ambtgenooten bij 
het volk in verachting. Zoodra 
hij in 1816 den prijs van zijn 
bind verminderd had, debiteerde 
hij wekelijks meer dan honderd-
duizend exempl. van helzelve. 
Door dezen bijval van de toe-' 
nemende ontevredenheid der la
gere klassen onderrigt, verkreeg 
de regering van het parlement 
in 1817, eene-de vrijheid, der 
drukpers beperkende wet, en 
de schorsing van het Habeas 
corpus. Intusschen bevond zieh 
C O B B E T , die, na een landgoed 
in het graafschap Ham te hebben 
gekocht, gröote landbouwkun-
dige ondernemingen had gedaan, 
ten gevolge van den algemeenen 
druk des landbouws, eensklaps 
in eene groote verlegenheid, en 
ten doel aan de vervolgingen 
zijner schuldeischers. In de 
noedzakelijkheid gebragt, om 
zijn vaderland te vertaten, ging 
hij eene schuilplaats in de Ter-
eenigde Staten zoeken, alwaar 
zijne hekelzucht hem eertijds 
zoo vele vijanden had berokkend. 
Tot herstel zijner fortuin plaatste 
hij zieh aan het hoofd eener 
aanzienlijke landhoeve in Long
island, alwaar hij een magazijn 
van granen en zaden oprigtte, 
hetwelk hem echter niet belette 
het Weekly register voorttezet-
ten. Hij gaf tegelijkertijd ver-
schillende geschriften in 'het 
licht, onder anderen The Arne-
rican gardener (de Amerikaan-
sche tuinier), een werk dat in 
de Vereenigde Staten veel bijval 
vond, en de Engeische taalmees-
ter, eene spraakkunst, waarin 

c 
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de regels duidelijk, doch zonder 
orde worden voorgesleld. Nadat 
het C O B B E T gelukt was, zljne 
zaken te regelen, kwam hij in 
Engeland terug, en hervatte er 
tegelijkertijd zijnelandbouwkun-
dige werkzaamheden en de nil-
gave van zijn dagblad, waarvan 
de volksbijval nog toenam. De 
overdreven wighs,. wier god-
spr'aak hij was, stelden hem voor 
als candidaat voor Coventry bij 
het lagerhuis, doch die poging 
mislukte. Bij de volgende ver-
kiezingen tot lid van het, parle-
ment benoemd, regtvaardigde hij 
er de hoop niet, welke hij aan 
de voorstanders der staatsher-
vorming had doen opvalten. 
Om al zijne talenten te ontwik-
kelen, bad hij het strijdperli van 
het journalisme noodig. Doch 
hoe groot zijne begaafdheden als 
publicist ook waren, was hij 
echter niet in staat den val van 
den Statesman, een dagblad, 
waaraan hij medewerkte, voor-
tekomen, noch de True sun (ware 
zon), waaraan hij mede zijne pen 
leende, uit hare geringheid te 
verheffen. C O B B E T had met eene 
groote vreugde de parlementaire 

' hervorming zien tot stand kö
rnen, waarvan hij een der vu-
rigste ijveraars was geweest, 
en ongetwijfeld voorzag hij de 
onberekenbare gevolgen, welke 
deze eerste slap,' op den weg 
der nieuwigheden gedaan, moest 
te weeg brengen. Hij overleed 
in 1835, den 18 Junij, verjaar-
dag van den slag van Waterloo. 
Het kwaad dat hij der Engelsche 
aristocratic heeft berokkend, de 
invloed, dien hij in zijn land 
op den gang der denkbeeiden 

heeft uitgeoefend, de zaden van 
omwenteling, tot welker uit-
'strooijing in hetzelve hij meer 
dan eenig ander heeft bijgedra-
gen, de woelingen zijns levens, 
zijne verbazende werkzaamheid, 
zijne begaafdheid voor de spot-
rede, dieschilderachtige, leven-
dige en platte welsprekendheid, 
waarmede hij begaafd was, en 
die zoo krachtdadig op de ma's-
sa's werkte, zijne staatkundige 
ongestadigheden en herroepin--
gen, maken van hem een' 
bijzonder man, bewonderens-
waardig ongetwijfeld door zijn 
vernuft, doch wiens gedrag door 
hartstogtelijke vooringenomen-
heden geleid, en tevens van 
opregtheid, overeenstemming en 
waardigheid ontbloot, geenerlei 
aanbeveling voor, de achting der 
nakomelingschap aanbiedt. Men 
heeft van hem, behalve het 
Weekly political register, 24 
dl.»in8.vo, 1802—1813, ende 
beide Porcupine's en eenige thans 
vergetenscholschriften: Lover-
horte uitgave der regten van den 
mensch door MARTENS" , Phila
delphia J 1793, in 8.™ j -7 2 - ° 
Parlementaire verhandehngen 
van Londen, van 1803—1810, 
16 dl>, in 8.vo; -3." Parle
mentaire geschiedenis van hn-
geland, sedert de veroveringder 
Noormannen tot in 1803, Lon
den, 1806—1812, 12 dl.«, m 
g.vo. — 4,o proeve over dew-
dragende diersoorten, met aan-
teekeningen en eene voorrede, 
1811, in 8 .V05 - 5." Bms-
houdkunde voor de hutbewoners, 
New-York, 1818; - 6.o Ge
schiedenis der protestantsche her
vorming in Engeland en «« let-
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Jand, Landen, 1826, in 8J° , 
in het' Fransch vertaald, Parijs, 

.1826; in 8 . ™ [Het is de Ne-
derduitsche vertaling van dit 
werk vooral, die C O B B E T ook 
hier te lande heeft bekend ge-
maakt], 

, * C O B E B G E R ( W E N G E S L A U S ) , in 
1560 te Antwerpen geboren, was 
raadsheer, schilder en bouw-
kundige; in zijne jeugdbezocht 
hij Rome en Napels, en kwab, 
met eenen schat van kundighe-
den verrijkt, uit Dalle terug. 
Na Brüssel tot zijne woonpläats 
te hebben gekozen, werd hij 
hofschilder van den aartshertog 
A L B E R T . Hij bouwde de kerk 
van 0 . L . Y . van Scherpenheuvel, 
naar het model der St. Pieters-
kerk te Borne, de kerk der Au-
gustijnen te Brussel,_ en had het 
opzigt over verscheiden andere 
openbare gebouwen, welke hij 
meest met fraaije schilderstuk-
ken versierde. Aan bem heeft 
men de invoering der banken 
van leening in de meeste Ne-
derlandsche Steden te danken. 
Ook onderscheidde hij zieh onder 
de rederijkers. Hij overleed te 
Brüssel in 1630. 

C O B D R G (FRIEDRICH J O S I A S , 
hertog VAN S A K S E N - ) , den 26 
Deob. 1737 geboren, veldheer in 
dienst van Oostenrijk, maakte 
zijne eerste wapenfeiten in den 
zevepjarigen öorlog, onder den 
maarschalk* L A U D O N ; indenoor-
log tegen de Türken, in 1787, 
Voerde hij als chef het Oosten-
rijksche leger aan, en openbaarde 
toenmaals reeds meer persoon-
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lijken moed dan bekwaamheid. 
Hij werd niettemin door het 
Oostenrijksch kabinet verkozen 
om de Franschen uit Belgig te 
verdrijven. Zijne aankomst in de 
Nederlanden bragt in Frmkrijk 
eenen indruk van verschrikking 
te weeg, waarvan de revoluti-
onnairen met een betreurens-
waardig gevolg partij trokken. 
•Reeds iu de eerste dagen van 
. Maart 1793 trok'hij de Buer 
over, behaalde verschillende voor-
deelen op de luitenants van D u -
MOURIEZ, en won den 18 op dien 
veldheer den slag van Neerwin-
den, waarvan het gevolg was de 
ontruiming van Belgie. COBURG , 
door de vlugt van DUMOÜKIEZ 
(zie dat Art. -Wbh.*) begunstigd, 
drong in Vlaanderen door, en 
veroverde le Quesnoy, Landre-
cies en Valenciennes; maardaar 
vond hij den eindpaal van zijnen 
voorspoed. De volgeude veldtögt 
was voor hem slechts eene reeks 
van tegenspoeden. Doo rMoREAu 
te Tnrcoing, en door J O D R D A N 
te Fleurus geslagen, deed hij 
na de nederlaag van Aldenhoven 
(2 Oct. 1793), afsland van het 
bevelhebberschap der gecombi-
neerde legers, begaf zieh naar 
.zijn hertogdom, en ovérleed" te 
Coburg, den 26 February 1815. 
Hij was de oud-oom van L E O 
P O L D , thans koning der Beigen. 

COCHRANE ( A L E X A N D E R T H O M A S , 
lord), oudste zoon Van den graaf 
VAN D U N D O N A L D ; kapitein bij de 
Engelsche marine, werd den 
24 December 1775 geboren. Na
dal zijtie ouders zijne neigittg 
haddengeraadpleegd, bestemdep 
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zij hem voor het zeewezen, en 
vertrouwden zijne opvoeding toe 
aan zijnen oom den admiraal 
C O C H R A N E . Hij diende eerst.in 
de Oost-Indiën, daarna aan de 
kusten van Biskaaije enz., en 
klom trapsgewijze op, tot üen 
rang van fregat-kapitein. Hij 
onderscheidde zieh in 1801 voot 
Barcelona door het veroveren 
der Spaansche oorlogs-sloep El 
Gamo. In den loop van dat jaar 
veroyerde hij 33 schepen en 
maakte 520 krijgsgevangenen ; 
hij bewerkstelligde vervolgens 
eene landing op de Spaansche 
kust, alwaar hij zieh meester 
maakte van den toren van Alca-
menara, dien hg deed springen. 
In Mei 1806 landde hij op de 
kust van Franhrijk, en vernielde 
de seinpalen, bestemd om kennis 
te geven van de aannadering der 
kruisers. Hij dreef een détache
ment der nationale garde terug, 
welke zieh legen deze onderne-
ming verzet had, deed de ma-
gazijnen springen en de kogels 
in de zee werpen. Eenige dagen 
daarna randde the Pallas, waar-
over hij het bevel Voerde, een 
Fransch fregat aan, en veroverde 
hetzelve, niellegenstaande het 
door twee slöepen ondersteund 
werd. In hetzelfde jaar te Ply
mouth teruggekeerd zijnde, be-
proefde hij vruchteloos, zieh 
door het vlek Honiton, in De
vonshire, lot lid van het parle
ment te doen benoemen. Na de 
ontbinding van het parlement, 
door den dood van P I T T te weeg 
gebragt, bood hij zieh in het 
zelfde vlek ter verkiezing aan, 
en was ditmaal gelukkiger. Na-
dat het nieuwe parlement kort 

daarna weder ontbonden was, 
werd lord C O C H R A N E , door, de 
slad Westminster tot lid van het 
lager huis verkozen; doch hij 
deed zieh in de kamer weinig 
opmerken. Geroepen om over 
het fregat the Imperious, van SO 
stukken, het bevel te voeren, 

' kruiste hij in het begin afzon-
derlijk, en vereenigde zieh ver
volgens, onder het bevel van 
lord C O I X I N G W O O D , met het 
smaldeel, bestemd om de ha
ven van Cadix intesluiten. Den 
31 Julij 1808, veroverde, hij 
het kasteel van Mongal, tus-
schen Barcelona en Gerana; 
daarna bevrijdde hij de sterkte 
van Böses. Bij zijne terugkomst 
van de Spaansche kust, ontving 
hij het bevel, om zieh met de 
vloot in het Eanaal, onder het 
bevel van den admiraal GAMBIER, 
le vereenigen. Het was alstoen 
dat hij, door middel ân de 
brandslichtende werktuigen des 
koloneis C O N G R E V E , de Fransche 
vloot in de Baskische rede, door 
eene verschrikkelijke en voor 
zieh zelven zeer gevaarlijke on-
derneming, trachtte te vernie-
len. Hij liet omtrent 1500 vaatjes 
buskruid in aan elkander ver-
eenigde tonnen sluilen, aan wel
ker uiteinden van drie tot vier 
honderd met vuurpijlen beladen 
bommen, en in de holten twee 
a drie duizend granaten geplaatst 
waren. Op den 12 April 1809, 
plaatste lord COCHRANE zieh met 
zijnen broeder den luitenant-
kolonel C O C H R A N E en vier ma-
trozen op dien vulkaan, en 
rigtte zieh naar de vijandelijke 
linie, welker batterijen gereeo 
stonden om met gloeijende ko-
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gels op hem te Schieten. De 
uitbarsting was verschrikkelijk 
doch bragt • weinig schade te 
weeg. Toen hij weder bij the 
Imperious was gekomen, was 
hij de eerste die den aanval in 
de rede begon, en veroverde 
vier schepen. Het overige der 
vlopt, ontsnapte enkel aan een 
dergelijk lot door de Charente 
optevaren. Deze daad verwekte 
eene levendige geestdrift in En
geland :' lord COCHRANE werd 
tot ridder der Bath-orde verhe-
ven, en ontving /"35,000 als 
buitgelden.' Later in het lager-
huis verközen, bestreed hij in 
den geest der radikalen, het 
minislerie C A S T L E R E A G H . Op de 
beschuldiging, dathij vöörden 
val van NAPOLEON , het berigt 
van deszelfs afstand verspreid 
had, ten einde gebruik tekun-
nen maken van het stijgen der 
staatspapieren, werd hij in 1814, 
tot den schandpaal, öe*n jaar 
gevangenis en 1000 ponden ster
lings boeten veroordeeld. De 
prins-regent onthief hem. van de 
kaakstraf; hij werd echter uit 
het parlement verbannen, van 
de Bath-orde vervallen verklaard, 
en op de lijst der zee-kapiteins 
doorgestreken. In het volgende 

v jaar, werd hij echter weder door 
Westminster in het parlement 
gekozen, en moest het minis-
terie den aangedanen hoon door 
krachtvolle oppositie bezuren. 
In 1818,. Voerde hij een klein 
srtialdeel naar Chili, en vernie-
tigde de Spaansche magt indat 
gewest; een geschil met den 
president van Chili bewoog hem 
in 1822, bij den keizer van |) 

C c 

Brazilie in dienst te treden, 
die hem in 1823 tot marines 
van Maranao verhief. Na den 
vrede tusschen Portugal en Bra
zilie, keerde C O C H R A N E naar 
Engeland terug, en rustte, op 
last van het Grieksch genoot-
schap , eenen zeetogt naar Grie-
henland uit. • Hij verscheen in 
de Grieksche wateren, vereenigde 
de beide tegen over elkander 
staande nationale vergaderingen, 
te Castri en te Argos, werd 
tot opper-admiraal der Grieksche 
vloot benoerad , trachtte echter 
vergeefs . Athene te ontzetten. 
Later keerde hij naar Engeland 
terug, erfde den tilel en de goe-
deren zijns vaders, werd weder 
als Britsch schout-bij-nacht aan-
gesteld, ontving het grootkruis 
der Bath-orde, en overleed le 
Parijs in Januarij 1832. 

•* C O C K E R I L L (JOHN), werd den 
3 Augustus 1790 in het nijvere 
stadje Baslinglon, in Lancas
hire , geboren. Kort na zijne 
geboorte verliet zijn vader En
geland, en begaf zieh naar Ver
niers, waar hij zieh met een der 
voornaamste fabr'rjk-eigenaars 
vereenigde, en zieh verbond om 
uitsluitend voor dezen de, des-
lijds nog op het vasteland on-
bekende, spinmachinen te ver-
vaardigen, die aan de geheele 
fabrijkatie eene nogveel hoogere 
vlugt gaven, en welker invoer in 
Engeland dan ook strengelijk 
was verboden. De oude C O C K E 
R I L L had siechts zijne beide oud-
ste zonen, W I L L I A M en ,JAMES 
medegenomen, en den jongsten 
bij bloedverwanten achtergela-
3 
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ten, die den knaap zeer siecht 
behandelden, en tot den laagsten 
arbeid dwongen. Yermits het 
bekend werd, dat N A P O L E O N den 
vader, wiens Verdiensten hij 
wist op prijs te stellen, op ve-
lerlei wijze beschermde, zoo 
ontylamde de haat der familie 
in Engeland nog slechts des te 
rneer, ende arme J O H N moest 
zulks door onlberingen en mis-
handelingen ontgelden. Slecbts 
met moeite zette de vader, die 
zelf niet naar Groot-Brittannie 
durfde terugkeeren, althans dit 
door, dat J O H N van zyn negen-
de jaar af schoolonderwijs ge-
noot, hetwelk hy" tot zijn twaalfde 
jaar kon voortzetten. Op dezen 
ouderdom liet hera de vader tot 
zieh op het vasteland komen , 
en in zijne werkzaamheden aan-
deel nemen, opdat niet het ge
heim zijner machinen-construc-
tien in andere banden zoude 
overgaan. Nog gaarne wees al-
tijd J O H N de piek aan, waar hij 
aan de werkbank gestaan, en 
gehamerd en gesmeedhad, Dus 
te beginnen, was voorhemeen 
groot geluk; wijlhij, namelijk, 
ook het kleinste leerde, ten 
einde later het groote des te 
doelmatiger te kunnen verorde-
aen; en meer nog vermits hij 
daardoor voor den gemeenen 
arbeidsman een toegenegen hart 
aannam, en metterdaad hem tot-
vader kon worden. Niet weinig 
bewijst het voor de uitmuntende 
hoedanigheden van zijn gemoed, 
dat de onregtvaardige en ruwe 
hardheid, die hem het genot 
z'y'ner eerste kinderjaren verbit* 
terde, niet in Staat was, zijn 
karakter te verharden of zijn 

hart te verstokken, ofschoon 
dezelve alleszins in hem eene 
zekere menschenschuwing te 
weeg bragt, van welke hij eerst 
in lateren leeftijd zieh kon ont-
doen. J O H N was nog zeer jong, 
toen zijn vader hem met zijnen 
broeder J A M E S in Luik vestigde, 
alzoo het met de Verviersche 
fabrijk aangegane contract wel 
voor hem zelven, doch niet 
voor zijne hinderen verbindend 
was. Schier tegelijkertijd huwde 
hij zijne dochter N A N C Y uit met 
zekeren heer H O D S O N , uit Not
tingham,, die zieh veel op werk-
tuigkundige Studien had foege-
legd, en dien hij naar Belgie 
genoodigd had. De heer HODSON 
legde in Femers groote fabrijken 
aan, die aan het land de grootsle 
voordeelen aanbragten. In 1817 
verloor hij zijne echtgenoote, die 
hem zes kinderennaliet, welke, 
na zijnen dood, in 1833, een 
groot vermögen erfden. Zijn 
oudste sehoonbroeder, W I L W A M , 
had op zijne eigene hand eene 
spinnerij in Frankriß aangelegd, 
die echter het ongeluk trof, 
door brand vermeid te worden, 
zonder geassureerd te zijn, waar-
op hij zieh naar Guben begaf; 
en aldaar eene fabrijk aanlegde, 
die nog tegenwoordig in vollen 
bloei is. In Luik werd de eerste 
grondslag gelegd tot die onme-
telijke grootsche ondernemin-
gen , die den naam CocEEß№L 
over geheel de wereld hebben 
verspreid, zoo als ook deze 
stad nog heden de hoofdzetel 
gebleven is, van uit welken 
de werkzaamheden bestuurd 
worden. J O H N vond weldra ge-
legenheid om zijne verbazende 
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arbeidzagrnheid en zijn bewonde-
renswaardig industries! beleid in 
steeds hoogere mate te ontwik-
kelen, en zijne zaakkennis, zoo 
wel in de lagere als. hoogere 
takken van het bedrijf, aan den 
dag te leggen. De vader, die 
zijnen kinderen reeds vroeger 
een gedeelte zijns Vermögens 
had afgestaah, onltrok zieh ein-
delijk geheel aan de zaken, doch 
had echter het geluk, nog lan
gen tijd getuige van de welvaart 
te zijn, welke voor zijn kroost 
opbloeide. Die welvaart Steeg 
echter eerst tot deszelfs eigen-
lijke hoogte, toen het groote 
établissement in Seraing werd 
aangelegd, de wieg en het model 
van zoo vele andere, deels even 
grootsche instellingen. De eerste 
aanlegkosten van dit établisse
ment, nadat de lokalen en erven 
voor -hetzelve, in 1816, in de 
handen dergebroedersCocKERmr. 
overgegaan waren, hadden niet 
minder dan 16 millioen francs 
bedragèn. Zoodra men door de 
hoofdpoort op het plein geko-
men is, wordt men verrast door 
het wijd omvattende gezigt over 
de lange reeks van elkander be
iendende lokalen, die zieh tot 
verre naar achter voor onzen buk 
verliezen, terwijl men verdoofd 
wordt door het vreesselijk ge-
druisch van hamers en aanbeel-
den, het stenen en sissen der 
tallooze stoommachinen, die hier 
onafgebroken in beweging zijn, 
om aan de overgroole.bestellin-
gen te kunnen voldoen, welke 
voorldurend uit alle oorden van 
Europa hier inkomen. Aan beide 
zijden van het eerste plein is 

Co 

alles bedekt met ijzeren buizen, 
bestemd om aan deze of gene 
stad het gaz toe te voeren, ter
wijl daar achter in de lange, 
twee verdieping hooge lokalen , 
werkplaats aan werkplaats zieh 
schaart, waar honderdeh arbei-. 
ders den Cyclopen in vlijt en 
bekwaamheid zouden- de . loef 
afsteken. Hier wordt alleenlijk 
gesmeed. Het gedruisch der 
groote menigte van ligte en zware 
hamers, die van alle kanten, op 
de aanbeelden slaan, is verdoo-
vend. Aan dit eerste plein be
ienden negen andere, het eene 
gedurig grooter dan het andere, 
en ieder derzelve is het ziüne-
beeld der onvermoeibaarsle en 
veelvuldigst verscheidene werk-
zaamheid. Hier zijn machinen 
in werking, die met degrootste 
vaardigheid gehanteerd worden, • 
en echter kracht genoeg heb-
ben, om in een' oogenblik gaten 
door ijzeren platen te boren, die 
nagenoeg een* duim dikte hebben. 
Op een der andere pleinen is 
men werkzaam met de zorgvul-
dige toebereiding van mallen of 
vormen , in welke des- avonds 
het vloeijende metaal zal gego-
ten worden. Onraiddellijk naast 
dit plein staan de hoogovens, 
in welke het ijzer gesmolten 
wordt. Tot torenshoogte ver
helfen zieh deze kolossale ovens 
in de lucht.'Längs h'onderden 
van trappen stijgt men op, 
terwijl al het materieel door 
machineh naar boven en naar 
beneden wordt op- ofneergewon-
den. De- aar,d-soorten als ook het 
ijzererts worden op de Maas, 
stroomafwaarts, uit de mijngroe-
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ven, welke C O C K E R I U , in de Ar
dennes bezit, aangevoerd, en 
vervolgens, längs een kanaal, 
hetwelk hij zelf heeft doen gra
ven, tot digt bij de boogovens 
aangebragt, alwaar een eeuwig-
durend vuur de smeltmassa in 
gloed houdt. • Juist daarnaast, 
bevindt zieh de groote ruslka-
mer, waar de voltooide wonde-
ren der kunstvlijt zijn opgelegd, 
en aan de bijna voltooiden de 
laatste vijl gegeven wordt. Hier 
schaart zieh cylinder aan cylin
der, ginds staat een locomotief, 
met den toestel ona net water 
en de sleenkolen te bevatlen , 
daarneven welligt een voor eenen 
ijzeren spoorweg in Duitschland, 
of ook wel in Rusland bestemd. 
Want, met uitzondering van 
Engeland, is er geen land, 
hetwelk niet aan C O C K E R I L L ' S 
onderneraingsgeest cijnsbaar is. 
Verder ziet men de ovens, in 
welke de kolen tot cooke wor
den gebrand, daarbij is de hitte 
en de zwaveldamp, die dik 
walmende, deze hoofdfournuizen 
omstuwt, niet le verdragen. De 
stoomtnachinen, die geheel het 
bedrijf dezer onmetelijke indus-
trie-wereld. in gang zetten, 
hebben le zamen 695 paarden-
kracht, gelijk aan die van 4865 
menschen. De voornaarnste voor-
werpen, welke Seraing levert, 
bestaan in stoommacbinen (de 
grootste, tot dusverre aldaar 
vervaardigde, heeft 500 paarden-
krachl), schepraden voor wa-
terwerken, hydraulische persen, 
machinen voor suiker-, kaloen-
en ijzerfabricatie, molens, enz. 
C O C K E R I L L ' S • industrie-gesticht, 
houdt meer dan 2000 menschen 

arbeidende, verbrnikt wekelijk* 
meer dan 80 ton ijzer, betaaltin 
denzelfden tijd 70,000 francs ar-
beidsloon. Behalve Seraing, bezit 
fiij legenwoordig nog in Luik eene 
fabrijk voor fijoere machinen, 
met een arbeids-personeel van 
500 man, eene katoen- en vlas-
spinnerij met nieuw uitgevonden 
machines, eene kamwolspinnerij, 
eene mousseline-de-laine-fabrijk 
en eene ijzergieterij; bij Valbe-
noit, niet verre van Luik, eeneu 
sloom-maalmolen en eene machi-
nen-fabrijk-, te Jemmappes eene 
ijzergieterij; in Val St. Lambert 
eene glasfabrijk; in Ardennes 
eene papier-fabrijk, met drie 
machines voor papier sans fin, 
of het zoogenaamde machinen-
papier, eene katoendrukkerij en 
eene fabrijk van terreplaslique; 
bij Namen eene katoenspinnerij; 
bij Charleroi hoogovens; in Spa 
eene machinen-fabrijk en eene 
katoenspinnerij; in Verviers eene 
metaal-spin-toestel-fabrijk voor 
de onderscheidene spin-machi-
nen; bij Aken eene kamwol
spinnerij: in Deeazemlh eene 
machinen-fabrijk; in Bezech 
eene machinen-fabrijk; in Spanje 
ijzerwerken; te Kottbus in Pruis-
sen eene laken-fabrijk; in Polen 
eene laken-fabrijk;. in Peters
burg eene machinen-fabrijk, en 

in Suriname, op zijne eigene 
plantagien, eene machinen-fa
brijk. De rampslagen, die in 
den jongsten tijd den heer Coc-
K E R I L L hebben getroffen, le" 
gevolge der in Belgie plaats 
gegrepen hebbende lijden van 
crisis, zijn bekend. In wefirwil 
derzelve, kon de werkzaam-
heid van zijnen geest niet Stil 
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staan, en juist was hij met den 
aanleg van nieuwe etablissemen-
ten in Petersburg en Warschau 
onledig, tpen de dood hem in 
Warschau, den 19 Junij 1840, 
te midden van grootsche plan
nen, bereikte. De industriele 
wereld leed aan hem een groot 
verlies; want er zullen wel wei-
nige menschen zijn, even als 
hij, door eene onwederstaanbare 
aandrift vervuld, om allerwege 
henen den geest der kunstvlijt 
te verspreiden, en die tegelijk 
daaraan de begaafdheden paren, 
om aan dit slreven naar alle 
oorden de noodige veerkracht 
te geven. 

COLERIDGE (SAMUEL TAYLOR), 
een Engeische dichter, in 1772, 
in Devonshire geboren, volbragt 
zijne Studien te Oxford, en 
maakte zieh door gedichten be
hend, die een groot talent aan-
kondigden. Bij het verlaten der 
universiteit nam zijn roem nog 
toe. Hij deed zieh opmerken 
door zijne geestdrift voor. de 
filozofie en het Duilsche mys-
ticismus, en men beweert dat 
hij KANT en FICHTE , begreep. 
Ongelukkiglijk wordt de duis-
te'rheid dier beide schrijvers 
somtijds in zijne werken weder 
gevonden. Zijne gedichten on-
derscheiden zieh voor het ove
rige, door eenen eenvoudigen 
en ongekunstelden toon, door 
welluidendheid en sierlijkheid, 
en door eenen verbazenden rijlr-
dom van uitdrukkingen. CO
LERIDGE bezat ook het talent 
om te improviseren; hij over-
leed in 1834. Behalve zijne 

Lessen over SHAKESPEARE, heeft 
men van hem : l .o De vai van 
ROBESPIERRE, een geschiedkun
dig tooneelstuk, 1794, in 8 . ™ ; 

•— 2.o Condones ad populum , 
1795 , in 8.vo ; _ 3.o Gedich
ten over verschillende onder-
werpen, waaronder vooral zijn 
Christabel en the Old Mariner 
uitmunten , 1797 , in 8.v? ; 

— 4.o The Watchman, een 
weekblad, N.o 1—10, 1799; — 
enz. Verder vertaaldè hij in 
het Engélsch de Piccolomini en 
de dood van Wallenslein, door 
SCHILLER, 1800, in 8 . ™ (zie 
SOUTHEY -Wbk.-). 

COLET • (JOANNES), in hetWbk. 
opgegeven als in 1664 geboren 
moot zijn: in 1466. 

COLETTI (JOANNES), uit eene 
aanzienlijke familie van Sarako, 
bij Janina, in Albanie, gespro-
ten, werd in. 1786 of 1788 
geboren. Deze naam, onder wel
ken in de geschiedenis, de 
grootste man van het nieuwe 
Griekenland zal leven, is een 
verkleinwoord van dien van Ni-
COLAAS, welken zijn vaderdroeg. 
Nog jong zijnde toen hij den 
laatsten verloor, ging hij de 
leergangen der hoogescholen van 
Pisa, Milane, Pavia en Dologna 
bezoeken, alwaar hij tot het 
doctoraat in de geneeskunde 
werd bevórderd. Gedurende zijn 
verblijf te Milane, deed hij zieh 
met verscheiden zijner landge-
nooten aan NAPOLEON voorstel-
len, op wien de Hellenen de 
hoop hunner bevrijding bouw-
den. In 1810, keerde hij »aar 

c 5 
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zijn vaderland terug, en ging 
over Corfu, dat toenmaals door 
de Franschen bezet was. De 
beroemde ALI-PACHA (zie dat 
Art. -Wbk.*), benoemde hera 
tot lijfarts van zijnen zoon, MOUK-TAR-PACHA. COLETTI ver-
haalde dikwijls dat het in bot 
.paleis van den gedachten des« 
poot van Janina was, waarin 
hij nooit wist of zijn hoofd niet 
onder het Turksche slagzwaard 
zoude vallea, dat hijdiekalmte 
en die storelooze bedaardheid 
verwierf, welke hem in elke 
omstandigheid bijbleven. De va-
derlandsche gezangen vanRHiGAS 
(zie dat Art. -Wbk.-) hadden het 
dichlerlijke hart van COLETTI 
bewogen, en de jonge Epirbot, 
had zieh in de Hetaeria doen 
aannemen, welke Griekenland 
tot de afschudding van het Ot
tomannische juk voorbereidde. 
Toen de onafhankelijkheids-
kreet in 1821,. in Morea weer-
galmde, was hij een dereersten 
om aan denzelven te beantwoör-
den. Hij bragt de inwoners 
van Sarako tegen den Turkschen 
aga in opstand, en bewoog hen, 
om, alvorens voor overmagt 
naar de bösschen van Etolie te 
wijken, hunne huizen aftebran-
den. Van daar begaf COLETTI 
zieh haar MissolongM, om met 
verscheiden aanvoerders der be
gonnen worsteüng te raadplegen. 
Hij1 bezocht vervolgens in Morea 
den aartsbisschop GERMANOS , 
van Patras die, met den bis-
schop van Modon, den opstand 
in het sohiereiland had ingew'rjd. 
Ofschoon hij het ongeluk had 
van als schismatiek geboren te 
worden en te sterven, stemde 

COLETTI loch levendig mel het 
godsdienstig gevoel overeen, dat 
de Hellenen tegen de Otloman-
nen deed opstaan. Hij was een 
der' vier commissarissen, in de 
yergadering van Epidaurus met 
de zamenstelling eener consü-
tutie belast. Het is door ver-
hevene staatkundige hoedanig-
heden, dat COLETTI van toen 
af eenen grooten en heilzamen 
invloed op den gang der gebeur-
tenissen verwierf, en verdiende 
als hoofd te worden erkend 
van - de Romeliotische en Pali-
karische parlij, die steeds met 
de meeste opregtheid nationaal 
was. Toen het Helleensch be-
stuur zieh genöodzaakt zag de 
wijk op de vloot te nemen, 
verbond COLETTI zieh op eene 
voor het algemeene welzijn nut
tige wijze, met verscheiden aan-
zienlijke eilandbewoners. Daar 
de gierigheid en de afgunst 
de hoo'fden dier worsteüng be-
heerschten, zoo deed zijne Ver
dienste hun argwaan opvatten, 
en, om zijnen invloed te ver
minderen , belastte men hem 
met de verdediging van Eubea 
tegen de Türken. Hij bewees, 
bij deze gelegenheid, dat bij 
hem de talenten van den staats-
man, de militaire bekwaamheid 
niet uitsloten. Hij verscheen 
als afgevaardigde op het nati
onale congres van Astros. Toen COLOCOTRINI, met de primaten 
van Morea, tegen het gouver-
nement opstond, beleügelde GOLETTI, geroepen om een ge-
deelte der -uitvoerende magt 
uittemaken, door de wapens 
en de wijsheid zijner tusschen-
komst, den opstand der №ow-
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oten. Maar door eea bevel van 
MAÜROCORDATO i toenrnaals eer-
sten minister van het tooneel 
van zijnen roem verwijderd, 
gehoorzaamde COLETTI en ver-
liet Morea. Nieuwe kuiperijen 
belelteden dat hij tot bevelheb-
ber werd benoemd der krijgs-, 
magt, bestemd om den inval 
van IBRAHIM-PACHA afteweren. 
Toen na de inneming van Mis-
solonghi, MAÜROCORDATO Grie-
Itenland onder de bescherming 
van Engeland wilde plaatsen, 
Steide COLETTI, aan het hoofd der 
palikarische partij, den Fran
schen invloed legen hem over. 
Gezamenlijk met KARAISKAKIS, 
maakle Inj, door Epirus in op-
stand te brengen, eene nuttige 
afleiding aan den voortgang van 
IBRAHIM. De teugels van hei be-
stuur waren in handen van CAPO 
D'ISTRIAS overgegaan; COLETTI, 
bijna in ongenade vervallen, 
werd eerst als geneeskundig in-
specteur naar Spezzia gezonden, 
daarna met het landvoogd'vj-
schap van Samos, en andere, 
Klein-Azie naburige, eilanden 
bekleed. Nadat die belrekking 
had opgehouden, leefde hij af-
gezonderd in Morea. Na den 
dood van CAPO D'ISTRIAS (zie 
ISTRIAS -WM.-)', door den pro-
visioneelen senaat tot lid der 
gouvernements - commissie be-' 
noemd, Steide hij, ofschoon 
yruchteloos, al zijne pogingen 
in het werk om den burger-
oorlog voortekomen. Nadat hij 
een leger had georganiseerd, 
trok hij aan het hoofd der met 
de Hydrioten vereenigde Eome-
üoten, legen de voorstanders 
van COLOCOTRINI en van AUGUS

TINUS CAPO D'ISTRIAS op, en 
versloeg hen achtereenvolgend. 
Hij droeg er veel loe bij, om 
door de nationale vergadering 
van Argos, OTTO van Beigeren, 
toenrnaals nog minderjarig , als 
köning van Griehenland te doen 
erkennen, wijl zulks, volgens 
hem, het eenige middel was, 
om een einde aan de pegering-
loosheid te maken , welke zijn 
land verwoestte. Onder het re-
genlschap mi nister zijnde, raadde 
hij aan om de constitutie van 
Tresena te herzien en aftekon-
digen, maar zijn voorstel werd 
niet aangenomen. Intusschen 
smoorde hij, aan het hoofd 
zijner dappere Romelioten, door 
zijne bekwaamheid en zijne 
geestkracht, twee in Morea ver-
wekte opstanden, de' eene door 
COLOCOTRINI, en de andere door 
het voorwendsei, omaan dien 
grijsaard , welken het gouver-
nement gevangen hield, devrij-
heid weder te geven. COLETTI 
verliet het ministerie, met welks 
gang hij zieh niet kon veree-
nigen 5 en kwam er later weder 
in', als minister van binnenland-
sche zaken en president van den 
raad. Bij de meerderjarigheid 
des konings in 183S, werd hij 
als afgezant naar Frankrijk 
gezonden, alwaar hij acht jaren 
verbleef. Maar eene zamenzwe-
ring, gesmeed om koning OTTO 
te noodzaken de kroon neder-
teleggen, bragt in 1843 eene 
constitutioneele omwenteling 
te weeg. COLETTI , naar zijn 
vaderland teruggeroepen, ging 
als afgevaardigde deel nemen, 
aan de werkzaamheden der con-
stituerende vergadering. Een 
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edelmoedige Irek van vaderlands-
liefde, de vereeniging van M E T A -
X A S , MAUROCORDATO en C O L E T T I , 
hoofden der drie partijen, welke 
Griekenland verdeelden, verze-
kerde de zegepraal der gematigde 
denkbeelden by de stemming 
voor de constitute. Maar deze 
overeenstemming; was niet van 
langen duur. C O L E T T I , door 
den koning met de zamenslel-
ling van een ministerie belast, 
aanvaardde den 16 Augustus 
1844 het voorzilterschap des-
zelven,- en het is vooral sedert 
dit tijdslip, dat hij zieh met 
eene wettige hoop aan de we-
dergeboorle van Griekenland, 
het denkbeeld zijns geheelen 
levens, kon toewijden. Ditdoel 
kostte hem Worstelingen. Hij 
had tegelijk te strijden tegen 
de vereenigdeoppositie van/fon-
stantinopel, Landen en St. Pe
tersburg , en dikwerf zelfs tegen 
de strijdige pogingen zijner ei
gene parlij; door zijne zelf kracht 
en zijne standvastigheid overwon 
hij dezelve. in 1847 , droeg 
hij aan de kamers eene wet-op 
de reorganisatie der bisdommen 
voor, en voltooide de godsdiens-
lige scheuring, tegelijk met de 
onafhankelijkheid van Grieken
land geproclameerd, tusschen 
het Helleensche koningrijk, en 
den schismatieken patriarch van 
Konstantinopel. De pogingen 
der Russische par tij, en van 
hetgene wat men de Philor
thodoxie noemt, een werktuig 
van het kabinet'van St. Peters
burg , om zieh tegen de aan-
neming dier wet te verzetten, 
getuigen van derzelver gewigt. 
Griekenland begon van toen af 

eene rust en eenen stoffelijken 
voorspoed te genieten, welke 
aan hetzelve tot dusverre on-
bekend waren. De handel, de 
landbouw, de scheepvaart waren 
bloeijend. Weldra echter ont-
stonden er nieuwe geschillen 
tusschen het Grieksch bestnur 
en Turkiß. Oostenrijk bood 
zijne bemiddeling aan tot eene 
schikking; C O L E T T I nam dezelve 
aan; maar nadat deze bemid
deling mislukt was, werd door 
Turkije aan C O L E T T I een ulti
matum voorgesteld, die in den 
naam van zijn besluur de voor-
waarden deszelven van de hand 
wees. Om het land tot regter 
zijner staatkunde te. maken, 
deed hij daarop de ontbinding 
der kamers uitspreken. De uit-
slag der nieuwe verkiezingen 
was hem gunstig, en de wet-
geving, die men ging openen, 
beloofde hem de bekrachtiging 
van zijn werk, loen hij ernstig 
door eene nierziekte werd aan-
getast, die reeds op het einde 
van het vorige jaar voor zjjn 
leven had doen vreezen. Diep 
gevoelde koning OTTO de groot-
heid van het onherstelbaar ver
lies, waarmede hij bedreigd we№ 
dagelijks kwam hij naast de 
legerstede van zijnen stervenden 
minister zitten, om zijne laatste 
raadgevingen te ontvangen, en 
zijne klaagtoonen aantehooren, 
van te vroeg aan de taak der 
wedergeboorte zijns vaderlands 
te worden onttrokken. De ko-
ningin mengde bare tränen met 
die des konings, terwijl zij uit-
riep: Er sterft een groot man. 
C O L E T T I vraagde en ontving «6 

(mögt men krachtdadige zeg-
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gen!) troostmiddelen der gods1 

dienst. Toen de koorts op zijnen 
wil zegevierde, hoorde men hem 
de nationale en krijgsgezangen 
zijner jeugd herhalen. Zijn ver: 

heven vernuft had de beschavihg 
begrepen, welke hij onderzijne 
landgenooten trachtte intevoeren. 
Het denkbeeld, dat hem in al 
de worstelingen zijns levens 
bezield heeft, was debevrijding 
van zijnen geboortegrond, van 
Noordelijk Griekénland voorte-
bereiden. Hij overleed den 12 
September 1847. [Terwijl een 
der meest gezochte Nederland-
sche,dagbladen verslag van zijn 
overlijden geeft, zegt het van 
hem : » Griekenland verloor in 
hem zijnen grootsten burger, 
de troon zijnen hechtsten steun, 

' en koning OTTO zijnen trouwsten 
dienaar."] 

GOLLETTA . (P IETRO) , een ge-

schiedschrijver, te Napels in 
1775 geboren, diende eerst in 
het Napolitaansche leger, en 
werd, na den veldlogt van 1798, 
tot offlcier derartilleriebenoemd. 
Later, wegens het. deel dat hij 
aañ de staatkundige gebeurte-
nissen had genomen, van de 
registers geschrapt, werd hij in 
1806 in zijnen rang hersleid, 
en achlereenvolgend tot. luite-
nant-kolonel en ordonnantie-of-
ficier des konings, bewindhebber 
van een gedeelte van Kalahrie, 
opziener der bruggen en wegen, 
directeur der militaire genie en 
generaal-majoor des legers be-
yorderd. Bij den val van M U R A T 

in zijnen rang van luitenant-ge-
neraal bevestigd, had C O L L E T T A 

de portefeuille van oorlog, tot 

àan de komst der Oostenrijkers. 
Als medepligtige aan de omwen-
teling van P É P E , gedurendedrie 
jaren in het kasteel van St. 
Eime opgesloten , en vervolgens 
naar Brünn.ia Èbravie vervoerd, 
verkreeg hij, na een tweejarig 
verblijf in die stad, de vergun-
ning om zieh naar Florence te 
begeven, alwaar hij den 11 
November 1833 overleed. Van 
zijne jeugd af hartstogtelijk voor 
de geschriften van TACITÜS in-
genomen, heeft hij de kracht 
en de bondigheid des stijls van 
dien groolen geschiedschrijver, 
in zijne Geschiedenis van Napels, 
Lugano, 1834, 4 dl.n, in 8 . V «, 
weten over te brengen : een werk 
dat in 10 hoofdstukken de jaar-
boeken van dat koningrijk, van 
1734 tot 1825 bevat; het is een 
vervolg van G IANKONE. Men ver'-, 
wijt hem dikwerf de naauw-
keurigheid der feiten aan de 
gevoelens der door hem omhelsde 
party te hebben opgeofferd. 

CoiiLiNGWÖOD (CUTHBERT, lord), 
een beroemde Engeische zee-
held, in' 1748 te Newcastle 
aan de Tyne geboren, kwam 
in 1761 onder de marine, en 
klom van rang tot rang, tot 
dien van admiraal op. Hij on-
derscheidde zieh voornamelijk 
in den slag van Bunkershill 
tegen de Amerikanen, in het 
g'evecht van kaap St. Vincent, 
den 14 February 1797 , en in 
den slag van Trafalgar, tot het 
W i n n e n van welken hij. door 
zijne gepaste bewegingen kracht-
dadiglijk medewerkte. Tot be-
looning voor zijne diensten, 
werd hij tot de waardigheid van 
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pair verheven, en het parlement 
stemde (en zijnen voordeele eene 
jaarwedde van 2,000 ponden 
sterlings, terugvallende op zijne 
rnannelijke kinderen. Vermits 
hij slechts twee dochters had , 
werd deze jaarwedde aan dezèlve 
bevestigd. Na den dood van 
N E L S O N volgde C O L L I K G W O O D hem 
op in het bevel over de zee-
magt in AeMiddellandscheZee. 
In weerwil van den siechten 
staat zijner gezondheid, wilde 
hij zijnen post niet verlaten, 
en liei zelfs eene doodkist gereed 
maken, om zijn lijk naar En-
geland over te brengen. Deze 
voorzorg werd weldra geregt-
vaardigd door zijnen dood den 
7 Maar.t 1810 aan boord van 
het schip de Stad Parijs, voor 
Minorità liggende, voorgevallen. 
Zijn stoffelijk overblijfsel is in 
de St. Paulus-kerk ter aarde 
besteld. 

C O L L I N S ( J E R E M I A S ) , een Ier-

sche geestelijke, maakte zijne 
Studien te Bordeaux, en werd 
eenigen tijd belast met de be
langen van het seminane : dier , 
stad. Zijn bisschop, D.r Mov-
L A N , riep hem in 1789 terug, 
en plaatste hem te Cork, in de 
parochie van St. Finbarr, alwaar 
hij 22 jaren als kapellaan, en 
18 jaren als pastoor en groot-
vikaris werkzaam was. C O L L I N S 

was de directeur eener kleine 
vereeniging van dames, welke 
zieh aan de opvoeding van arme 
meisjes toewijdde : deze instel-
Jing is de orde der presentatie, 
die reeds 30 gesuchten bezit, 
en aan 20,000 meisjes kosteloos 
onderwijs geeft. C O L L I N S had 

ook eene andere congregatie voor 
jongens tot sland gebragt. Deze 
eerbiedwaardige geestelijke is te 
Cork, den 7 November 1829 
overleden.. 

* C O L M A R ( J O Z E P LODEWJJK), 

den 22 Junij 1760 te Slraats-
bürg geboren, werd in 1784 
priester, en trad het eerst als 
onderwijzer bij het koninklijk 
collegie aldaar op. Op den 3 
October 1802 besteeg hij den 
bisschoppelijken stoel teüfoiws, 
alwaar hij., na eenen zegenrij-
ken arbeid,. diep betreurd, den 
15 December 1818 overleed.— 
C O L M A R , deze waarlijk apostoli
sche man, vol ijver voor bet huis 
Gods, milddadig jegens de armen 
en zieken, zacht en vriendelijk 
jegens allen, hield ten tijde 
der Fransche omwenteling, toen 
elken geloovigen Christen, voor-
namelijk echter elken standvas-
tigen priester, het valmes der 
guillotine dreigend boven den 
nek zweefde, met onwrikbaren 
moed aan zijn geloof, aan zijnen 
tot dusverre milddeüjk gezegen-
den arbeid vast, hetwelk hem 
dikwerf bittere uren berokkende, 
Dikwerf slelde hij zijn leven 
in gevaar, om aan zieken en 
behoeftigen troost en heilige hulp 
te brengen. Zielzorg en het be-
zoeken van zieken waren zoowel 
in Straatsburg als in Maim 
steeds het gewigtigste en zegen-
rijkste gedeelte van zijne rus-
telooze werkzaamheid. Zijne 
leerreden, irit welke een vader-
lijke geest, de geest van den 
trouwen zielenherder spreekt, 
zijn eenvoudig, gepast, doelma-
tig, vrij van alle rhetorische 
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g e w r o n g e n h e i d ; maar w a a r d i g , 
- w e l s p r e k e n d , en w e g e n s derzel -

ve r na tuur l i jkhe id en hartel i jk-
heid des te i n d r u k w e k k e n d e r . 
— Door zijne vr ienden en 
vereerders zi jn u i tgegeven zijne 
Predigten, m e t zi jne levens-
sche t s , Mainz, 1836 e n z . 7 d l . ° i n , 
8.?°; n i e u w e u i t g a v e , 1845, id. 

COLNET (KAREL JOZEF AUGUS
TUS MAXIMILIAÀN DE), den 7 
December 1768,.te Mondrepuy 
in Picardie g e b o r e n , vo lbrag t 
zi jne eerste Studien in het door 
de oratoris ten bes tuurde co l 
legio van Mebais, en k w a m 
vervolgens in de mil i ta i re s choo l , 
a lwaar hij de m a k k e r v a n BO
NAPARTE w a s , maa r hij verbleef 
er s lechts twee j a r e n , en eindigde 
zijne k lassen te Laflèche. B i j 
het ver laten van het c o l l e g i o , 
k w a m hij te Parijs onder CABA
NIS en CoRvisART de geneeskunde 
beoe fenen , m i n d e r u i t smaak 
voor die w e t e p s c h a p , dan o m 
z ieh aan de requis i t ie te o n t t r e k - . 
k e n ; hij deed er i n kör ten tijd 
kund igheden o p , die hem ten 
gelegenen tijde v a n dienst w a 
ren. T e n g e v o l g e van het b e s l u i t , 
he twe lk de adel l i jken ve rbände , 
genoodzaakt o m de hoofdstad 
te v e r l a t e n , nam hij zi jne 
toevlugt te Chaulny tot een ' 
a p o t h e k a r , bij w i e n hij twee 
ja ren d o o r b r a g t , die hij u i t -
sluitend- aan de beoefening der 
let teren toewijdde. In 1797', 
k w a m hij te Parijs t e r u g , e n 
begon eenen boekhande l . O m 
irent dezen tijd g a f hij in het 
l i c h t : Mémoires etc, (Geheime 
gedenhschriften uü het gebied 
der letteren), waa rvan het I0,e 

I N.o werd in beslag genomen, 
en de Etrennes de-1'Institut, die 
helzelfde lot ondergingen. Hij 
randde in dit laatstewerk, met 
den meesten nadruk, !de toen-
maals nog nieuwe, organisatie 
van dat letterkundige ligchaam 
aan, waaruit men DEMLM, LA 
HARPE en FONTANES had verban
nen , om er kreupele, dichters 
en godverzakers in optenemen. 
De 18 brumaire had aan COL-
NET de hoop gegeven, dat zijn 
oude makker BONAPARTE de mo-
narchie der BOURBONS zou her
stellen , en hij was er zoo zeer 
van overtuigd, dat hg in het 
door hem uitgegeven tijdschrift 
eene ode te zijner eer opnam. 
In zijne hoop teleurgesteld, ver-
klaarde COLNET hem den oorlog, 
en was nooit te bewegen de 
wapens nederteleggen. Hij gaf 
in 1800 twee zeer geestige he-
kelscbriften in het, licht: La 
fin etc. (Het eindeder achtliende 
eeuw) en Mon apologie (Mijne 
verantwoording), waarin de ge-
zonde letlerkundige leerstellin-
gen in de zinrijkste vormen 
zijn gehuld. In 1810 verscheen 
zijn gedieht: VArt etc. (De kunst 
om uit eten te gaan), dat zeer 
veel bijval vond. Hij roaakte 
voor zieh zelven niet van de 
raadgevingen gebruikj welke hij 
aan de dichters gaf; want het 
zal veel zijn als hij in den 
geheelen loop zijns levens, tien 
malen uit eten is geweest. Hij 
haatte de hoofsche manieren, 
en de man, die zoo vele be-
zoeken ontving, legde er nooit 
bij anderen af. Eene zaak, 
die opmerking verdient, is dat 

. deze zoo bijtende schrijver, ge-
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woon om de zaken slechts van 
derzelver belagchelijke] zijde te 
beschouwen ,' met eene ernstige 
inborst en eene diepe gevoelig-
heid begaafd was. COI.NET plaat-
ste artikels in het Journal des 
arts. In 1811, ging hij tot 
het Journal de Paris over, dat 
hij na de tweede restaúrate 
voor het Journal général liet 
varen. Als beschuldigd van 
briefwisseling met Gend, in 
1815 in heehiem's genomen, 
had hij zijne bevrijding aan deh 
invloed van den beer JAY te 
danken. In Oclober 1816 ver-
bond hij zieh aan de redactie 
der Gazette de France, en ging 
voort er gedurende 16 jaren 
aan .te werken. In 1829 begaf 
hij zieh naar Belleville, alwaar 
de Julij-omwenteling hem ver-
raste, die hem van zijne jaar-
wedden en van een gedeelte 
der vrucht zijner besparingen 
beroofde. Sedert verscheiden 
jaren had hij voorzien, dat de 
geest van onafhankelijkheid en 
wanorde, door in alle klassen 
doortedringen, in Frankriß eene 
groóte oraverwerping zou te 
weeg brengen; hij was over-
tuigd dat alles met- de sabel 
zou eindigen, en men héeft 
hem dikwerf höoren zeggen: 
» Degene die ons eens moet 
regeren, rookt thans zijne pijp 
in eenig wachthuis." Zijn'haat 
voor de omwenteling nam nog 
toe hij het gezigt der verwoes-
tingen van den 13 Februarij 
1831. Dat men zieh voorstelle 
wat hij op dien dag ohdervond, 
toen hij op de rivier al de boek-
deelen dier schoone bibliotheek 
des aarlsbisdoms zag drijven, 

met welker rangschikking hij 
•zelf belast was geweest, op het 
tijdstip dat de kardinaal FESCH 
aartsbisschop vah Parijs in 
worden. In een aantal artikels, 
door alle Verlichte mannen toe-
gejuicht, drukte hij zpe ver-
ontwaardiging daarover uit. De 
dood kwam hem te midden zij
ner werkzaamheden.overvallen, 
en wel in eene kleine hut, welke 
hij had doen bouwen, enwaar-
van hij slechts twee maanden 
genot heeft gehpd. Hij stierf 
den 29 Mei 1832 , zonder smart, 
zonder doodstrijd, en dóor de 
hoop op eene betere wereld ge-
troost. Zijne godsdienstige be-
ginselen hadden hem nooit ver-
laten, en hij had tot zinspreuk 
gekozen, den zoo waarachtigen 
als diepzinnigen grondregel van 
BACO: » Eene oppervlakkige 
wijsbegeerte verwijdert van de 
godsdienst, eene diepzinnige ech
ter geleidt tot dezelve." Hij 
was lid van geenerlei akademie 
en wanneer men hem aanspoorde 
om naar eene plaats in het In-
stituut te dingen, antwoordde 
hij : » lk heb • liever dat men 
mij vrage, waarom ik er niei 
toe behoor, dan dat men mu 
zou vragen , waarom ik er «« 
van ben." De zoo belangrijke 
artikels,' welke hij aan de dag-
bladen heeft geleverd, zijnver-
eenigd in den Hermüe du [№• 
bourg Saint-Germain. enz. 

* COLOMBEL (Noet of JÍATAtls). 
in 1786, op St. Domingo gebo
ren , was de zoon van eenen 
Franschman en van eene Nege
rin , en ward te Antwerpen of-
gevoed; hij oefende zieh te Pom* 
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in de'genees-vnatuur- enlet-
terkunde. Bij zijne terugkomst 
in zijn vaderland, werd hij se-
crelaris van den président BOYER, 
en lid der commissie van open-
baar : onderwijs ; hij bezorgde 
de uitgave van twee Haitische 
tijdschriften en van eenige we-
tenschappelijke werken , te Port-
au-Prince, in 1819 en 1820 
gedrukt. Hij verloor het leven 
door schipbreuk, in 1823, op 
eene reis van Port-au-Prince naar 
Engetand. 

COMBE (KABEL); een oudheids-
kenner, in 1743 te Londen gebo
ren, en in 1817overleden, werd 
in den ouderdorn van 40 jaren 
tot doctor in de geneeskunde 
bevorderd, en verwierf eenen 
grooten roem in de verloskunde. 
In zijne vrije oogenblikken legde 
hij zieh toe op de beoefening 
der pénning-, en oudheidkunde, 
en hij heeft verscheiden, door do 
geleqrden zeer op prijs gestelde, 
werken in het licht gegeven : 
l.o Index nummorum omnium 
imperatorum, Augustorum et Gm-
sarum à Julio Cessare, usque 
ad Posthumum, etc., 1773, in 
4. t 0 ; — 2.o Nummorum veterum 
populorum et urbium, in mu-
soio Gul. - Bunter descriptio, 
1782, in 4. t0; — 3.o emeuitgavè 
van HORATIDS, 1793, 2 dl.*in 
4.'°, die in weêrwil der onyol-
ledigheden, door doctor PARR 
met al te veel bitterheid aan-
geduid, loch zeer gezocht wordt. 

COMEIRAS. — Zie COMEYRAS 
-Wbk.-

I. DEEL. D 
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COMPANS (JOANNES), in 1751, 
te Balon, dioeees van Pamiers 
geboren , maakte zijne Studien 
in het door de "Lazarislen be-
stuurde serainarie van Cahors, 
en werd kort daarna in hunne. 
congregatie opgenomen. Eerst 
directeur van het seminarie 
St. Firmin, le Parijs, daarna 
aalmoezenier van het invalieden-
gesticht, was hij directeur van 
het seminarie der missie van 
Toulouse, toen de Fr. omwen-
teling uitborst, en hem nood-
zaakte zijn vaderland te verlaten. 
Hij begaf zieh eerst naar Spanje, 
van waar hij Italie ging bezoe-
ken. InJVaM/cnpteruggekeerd, ' 
werd hij te Toulouse tot eenen 
'leersloel voor de théologie be-
noemd, dien hij tot in 1830 
bekleedde. Zijne hooge jaren 
belelteden hem, om zieh met 
zijne ordebroeders te vereenigen, 
toen de congregatie van den 
H. Lazarus hersteld werd ; hij 
had echter den geest derzelve 
behouden. COMPANS overleed te 
Toulouse, den 7 Februarij 1835: 
Hij heeft verscheiden werken 
nagelàten, waarvan de voor-
naamste zijn : l.o eene nieuwe 
uitgave der Traité etc. (Verhan-
deling over de dispensatiën) door 
COLLET, 1788, 2 dl.*, in 8.", 
herdrukt in 1828, met den 
naam des uitgevers, die in de 
eerste uitgave niet vermeld was ; 

— 2.o Histoire etc. (Geschiede-
nis van het leven van JESUS 
CHRISTUS), op verzoek van me-
vrouw LOUISE van Franhrijh 
vervaardigd. Dit werk levert 
de overeenstemming der evan-
gehen, heldertdeduisteroplaat« 

d 
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sen, en lost de moeijelijkheden 
op, welke de tekst aanbiedt. 

COMPANS (JOANNES DOMINICUS 
graaf), luitenant - generaal en 
groot-kruis van het legioen van 
eer, te-Salles (Fr. dept. Haute-
Garonne), den 26 Junij 1769 
geboren, vertrok in 1792 als 
eenvoudige vrijwilliger, enwerd 
vier jaren later brigade-generaal. 
Te Austerlitz tot divisie-generaal 
benoemd, wist hij , zoowel in 
den Russischen veldlogt, als 
later te Lützen en te Bautzen, 
het vertrouwen van NAPOLEON 
te regtvaardigen, die' hem in 
een zijner bulletin's een vcld-
heer van de eerste Verdienste 
noemde. In den veldtogt van 
Frankriß, dekte hij met een 
leger-corps van 10,000 man, 
grootendeels uit jonge conscrits 
zamengesteld, gedurende vijf 
dagen den weg van Partys, tus-
schen Sezanne en Meaux, en 
bood alleen het hoofd aan het 
geweld der bondgenooten. Bij 
de restauratie ontving hij het 
kruis van den heiligen LODE-
WHK , en werd onder de officie-
ren in activiteit behouden. Bij 
de lerugkomst van NAPOLEON 
van het eiland Elba, vatte hij 1 

echter de wapens weder op, en 
werd te Waterloo krijgsgevan-
gen gemaakt. In .Frankriß 
teruggekeerd, werd hij tot pair . 
van Frankriß benoemd. en 
overleed in zijn kasteel van 
Blagnac, bij Toulouse, den 10 
November 1845. 

COMTE (EBANCISCUS KAREL 
LODEWWK), een publicist, in 
1782, te St. Enimie (Fr. dep.* 

Lozère), geboren, kwam vroeg-
tijdig te Partys, en begon, na 
tot advokaat te zijn bevorderd, 
zieh beroemd te maken, loen 
de vestiging van een verlegen« 
woordigend bestuur eenenieuwe 
vlugt aan zijne staatkundige 
denkbeeiden kwam geven. Reeds 
in de maand Junij 1814, begon 
hij den verwoeden oorlog, wel
ken hij legen elk gezag voerde, 
terwijl-hij de ordonnantie, die 
het onderhouden van den zon-
dag voorschreef, als inbreuk-
makend op de godsdienstige 
vrijheid aanrandde. Hij begon 
in het zelfde jaar de uitgave 
van le Censeur, een weekblad, 
waarbij hij den beer DÜNOYER 
tot.medearbeider had. Daar de 
Censeur zieh voornamelijk tot 

. de partij rigtte, die met tegen-
zin de herstelling der BOURBONS 
had aangezien, zoo nam het 
getal hunner vijanden aanmer-
kelijk toe, en bereidde den 20 
Maart voor. Intusschen was het 
nieuwe beheer des keizers niet 
meer dan dat des konings, 
veilig voor de gestrenge criliek 
der jönge publicisten. COMÎE 
beproefde zelfs; om den troon 
te verdedigen, dien hij geschobt 
had, en drie dagen vôôr de 

!. terugkomst van NAPOLEON te 
Partys, gaf hij eene brochure 
in het licht, getiteld: Be Im
possibilité etc. (Over de onmoge-
Itykheld om een constitutionnel 
bestuur, onder een milita**'6 

hoofd, en voornamelijk onder 
NAPOLEON BONAPARTE , daarte-
stellen), en veertien dagen na 
de omwenleling van den 
Maart, verklaarde hij voor * 
regtbanken, dat hij elke deei-
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neming aan die , gebeurtonis 
als èene misdaad boschûuwde.. 
Het gezag -zoch't, döor dè meest 
verleidende' aanbièdingen| COM
TE eh DUNOÏER aan zieh te 
Verbinden, doch desniettegeh-
staande werd de Censeur voort-
gezet. Nàdat POUCHE alles had 

. uitgepu't, wat hij de wegen der 
•zàchtheid noemde, wàs hij er 
öp bedacht, om de beide dag-
bladschrijvers in regten te be-
trekken. Maar de Vrees Van 
dè publieke opinie op eenen 
oogenblik in beweging te breh-
gen, Avaarôp het gezag ef zoo 
Veel belang bij hàd, dezelve te 
ontzien, hield hem van de ver-

. volging terug. Na de tweede res-
tauratie verhieven zieh COMTE 
en DUNOÏER , met dezelfde vol-
harding, tegen het nieuwe be-
stuur. FOUCHÉ , die onder Lo-
BEWIJK XVIII de portefeuille 
Vàn pölicie hadbehoudeh, en 
die minder vreesde de BOURBONS 
àan eenige onaàngènaamheid. 
bloot te stellen, dàn wel zijnert 
oudeh meester, liet het zevênde 
deel van le Censeur in beslag 
nemen, alvôrens er de druk 
van was ten einde bebbgt. Na 
eene staking van vier jaren, 
verscheen dat blad weder ih 
1819 , bij wijze van dagblad ; 
maar in het volgende jaar ver-
eenigde het zieh met den Cour
rier Français. In Ï820 werd 
COMTE, in een nietiw procès 
gewikkeld, tot twee maandèn 
gevangenis, en 2,000 francs 
boeten veroordeeld. Om zieh 
aàn deze straf te onttrekken, 
nam hij de wijk naar Genève, en 
van daar naar Lausanne, alwaar 

D 

hij in 1822, döor het kantön 
Waadländ beroepen werd, om 
eenen leerstoel voor het natuur-
regt te bekleeden. Daar hij 
echter Oenigeh tijd daarna ver-. 
nam dat de Fransche regering 
zijne üitlevering vraagde, begäf 
hij zieh naar Betgie, en stak 
Van daar naar Engeland over, 
alwaar hij achtlien jaren verbleef. 
Nä verloop van vijf jaren kwam 
hij ie Parij's terug,endronger 
vruch'teloos op aan, om weder 
op de lijst der adVokaten her-
steld le wordene Hij begonln 
1826, de uitgave zijner Träite 
etc. (jerhandeling vantoetgeving 
of Voor Stelling der algemeehe 
luetteti, volgens Wellie de völken 
bloeijen, vervallen of stilslaande 
blijven), 4 dl.11, in 8.v<> Dit 
belangrijke werk werd in 1828, 
door de Fransche akade'mie be-
kroond, die aan den schrijver den 
grooten prijs Montyon toekehde. 
In 1830, werd COMTE beroepen 
om denpost van proeüreur des 
koriings waartenemen; maar de 
rigting zijner staatkundige ge-
voelens gedoogde niet dat hij 
denzelveti behield. In 1831, 
door het collegie vah Mamers 
(Sarthe-dan.t) tot de kamer der 
äfgevaardigden gezöndeh, nam 
hij aldaar zitting op de banken 
der oppositie, en meende in 
1832, het berucht Compte rendu 
"te moeten ondörteekenen. In 
hetzelfde jaar ih de akademie 
vab zedelijke wetenschappen 
opgenomen, werd hij blijvend 
secretäris derzelve. Het cöllegje 
van Mauers herköös hem in 
1834. Hij overleed te Parijs, 
den 15 April 1837. Behalve 

(12 
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Met hare familie keerde zij naar 
Frankrijk terug. Daar zij se-
dert verscheiden jaren afstand 
van de wereld had gedaan, zoo 
deed de koning voor haar, het 
oude paleis des Tempels her
stellen , waarin zij den 3 No
vember 1816 hären intrek nam, 
om hetzelve niet weder te ver
daten. Zij wijdde zieh aldaar, 
met hare religieuzen, geheel loe 
aan de gedurige aanbidding 
van het allerheiligste Sacrament, 
eene associatie, waarvan het 
doel was, om voor de misda-
den der omwenteling verzoenend 
te voldoen, en overleed te roid-
den dier godvruchtige werken, 
den 1 Maart 1824. 

• CONINCK (S. M.), een priester, 
te St. Trutyen in Belgie, den 
6 Auguslus 1750, geboren, 
volbragt zijnen leergang voor 
de wijsbegeerte te Leuven en 
begaf zieh vervolgens naar Borne, 
alwaar hij in het Germaansch 
collegie werd opgenomen, en 
zijne'theologische Studien ten 
einde bragt. Zijne tajenten en 
de zachlheid zijner inborst de-
den hem door zijne meesters 
beminnen ,• en verwierven hem 
de bescherming van verscheiden 
Jeden van het heilige collegie. 
Na de heilige priesterwijding 
te hebben ontvangen, kwam 
hij te St. Trutyen terug, alwaar 
hij weldra kanonik werd der 
oude slift-kerk van 0. L . »• 
en president van den raad van 
administratie dier kerk. Alslw 
der provinciale staten van Lim
burg , onderscheidde hij er zijnen 
ijver voor de arme klassen, ^ 
deed verscheiden maatregelen m 

de reeds aangevoerde heeft, deze' 
publicist nog de volgende'wer
ken nagelaten: l'.o Du nouveau 
etc. (Over het nieuwe ontwerp 
van ivet op de drukpers), 1817, 

• in 8.1»0; — 2.0 Traité etc. (Ver-
handeling over het eigendoms-
regt), Partys, 1824, 2 dl" , 
in e.^o; — 3.o Des garanties 
etc, (Over de waarborgen, door 
de handelingen der wetgevende 
kamers, aan de kapitalen en 
andere soorten van eigendommen 
aangeboden), 1826 , in 8 . ™ ; 
— 4.o Traité etc. (Verhande-
ling over de magt en de ver-
pligtingen der regiers), naar 
hét Engelsch van sir RICHARD 
PHILIPPS; —- 5.o Histoire etc. (Ge-
schiedenis der nationale garde 
van Partys), 1827, in 8 . ™ 

CpKDÉ. — Zie.BOüRBON-CoNDE. 

CONDÉ" (LOUISE ADELAIDE DE \ BOURBON), dochter van LODE- i 
wire JOZEF DE BOURBON, prins 
van Condé, en van CHARLOTTE GODEFRIDE ELIZADETH DE ROHAN-SOUBISE, den 5 October 1757 
te Chantilly geboren, werd 
eerst door LODEWHK XV be-
stemd voor den graaf van Artois, 
later EAREL X. Verschiliende 
beletselen waren dezer vereeni-
ging in den weg, en de prin-
ses, in 1786 , tot abdis van 
het adellijke kapittel van Re-. 
miremont benoemd, hield bij 
Voortduring haar verblijf aan 
hét hof. Na de innerning der 
Bastille, volgde zij haren vader 
naar Turyn, en hield ach ter-
eenvolgend, gedurende 25 jaren, 
haar verblijf in Duitschland, 
in Busland en in Engeland. 
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hun belang aannemen. Tijdens de . 
Belgische omwenteling, hield hij 
zieh afgezonderd, enhaastte hij 
zieh, zoodra hij kon, om zijne, 
kerkelijke bedieningen weder op-
levaüen, welke hij met den 
meesten ijver tot op het tijdstip 
heeft waargenoraen, waarop zijne 
hooge jaren hem noodzaakten 
dezelve te staken. Deze vrome 
geestelijke overleed in zijne ge-
boorteplaats, den 14 April 1839. 
Hij was lid van het koninklijk 
Nederlandsch instituut en van 
verscheiden geleerde genoot-
schappen: Men heeft van hem: 
l.ö eene Omschrijving in Vlaam-
sche verzen van een gedeelte 
der Psalmen; •—- 2.o de Verta
ling in denzelfden tongval van 
het Leven van den H. LIGUORI;' 
•— 3.o de vertaling in het 
Fränsch van de Bevredigende bö
denlangen van eenenpastoor over 
den herderlißeh brief van den 
5 October 1787, vari den bissekop 
vanPistöja ; hij "vervaardigde 
deze vertaling op verzoek van 
den kardinaal ZOKDADARI ; 
¡4.0 eene Verzameling van sede-
Hjke gedichten, in HetFransph, 
Vlaamsch en Laityn, St.Trugen',' 
1839, in 12.»>o ehz. ; 

_ COSSTANTUN PADLOWJTZ. — 
Zie KONSTANTEN FAULÖWITZ.4 

_ CONTRI (ANTONIUS), een Ita-' 
liaansche Schilder te Cremona 
in 1732 overleden, leerde van 
BASSI het landschap- en blöe-
menschilderen, en beoefepde 
daarna het porlret. Mcn vindt 
te Cremona verscheiden zijner ' 
schilderijen en van die van FR'AN-

D d 

ciscus, zijn' zoon. CONTRI be-
roemde zieh allerlei fresco's van 
de muren, tegen welke dezelvé 
geschilderd waren, te kunnen 
afnemen, om dezelve op doek 
overlebrengen, zonder dat ze 
iets in teekening of koloriet ver
loren. Hij deed er verscheiden 
proeinemingen van in de ver-
schillende paleizen van Cremona, 
Ferrara en Mantua, en,tenge-
volge daarvan, werden ereenige 
hoofden van JULIUS ROMANUS , 
die van eenen muur genomen 
waren, naar Weenen gezonden. 
LANZI, die bijzonderheden over 
de behandeling, doör GONTRI aan-
geWend, mededeelt, twijfelt er 
aan of hij er de uitvinder wel 
van is; zeker is het echter!dat 
hij' de eerslel is, die dezelve 
bekend maalcle. ' * 

* CONZ (KAREL PHILIPPUS)/ 
den 28 October 1762, te Lorch 
in Wurtemberg, geboren, be-
zocht de Latijnsche school in 
Schorndorf, beoefende de god-
geleerdheid te Blaubeùrenente 
Tubingen, werd in 1783 D.r 

der: philosophie, in 1789 ré
pètent aan het theologische se-
mina'rie te' Tubingen, in 1790 
predikant aan aß Karls-akade
mie ,, te Siuttgard, in 1793 
diacon te Baihingen aan de 
Ens, in 1798 tweede diacon 
te Ludwigsburg, in 1804 ge-
woon hoogleeraar der classische 
lettérkunde, in 1812 hoogleeraar 
der welsprekendheid, adn de 
universiteit van Tubingen, al-
waar bij den 20 Juny 1827 
overleed. CONZ,; die een edel 
karakter bezat, heeft als lelter-
3"'': 



454 C O N . — C O 0. 

kundige," vertaler en dichter, 
eene fyillijke aapspraak op onze 
achting en' erkentenis. Hij is 
eepwijsgeerigedichter, in Wiens 
voortbrengselen, naast rijkdom 
van denkbeeiden, kracht endiep-
te, des gemoeds, en teederheid 
des gevoels, bij eenig gebrek aan 
een vlug uitdrukkingsvermpgen, 
niet te miskehhen zijn. Cosz is 
in, menig opzigt een geestver? 
wantvah HERDER en onderscheidt 
zieh het'.meest als lierdiehjter.' 
Aap. zijrie teqncelkundjge. voort-, 
brengselcn,'ip!weike beoefening 
der. oudep,, ajsthetisch gevoel. 
ep/mapnelijke, waardigheid zjch\ 
openbaren, kan men geen on-
bepaalden lof toezwaaijon. l.o. 
Analektm, Leipzig, 1798; — 
2.<? Schicksale der Seelenwande-
rmgshypothese, Koningsbergen, 
1791; — 3.o Abhandlungen für 
die. Gmhiohle, und das Eigcnt-
hün)ltplfe der späte^n stoischen 

TT 4.o Morgenßiid\siApologien,, 
Heilbron,,' 1803; ~ '• ^Kleine 
piosaische. Schriften\ Tübingen,' 
1821, | : d l . n ; ~ 6.o Neue.Samm
lung ,. Ulm, 1825; — %o Jpfti-
Icsophische. und descriptioe Ger 
dicfye, Zürich, 1806;' nieuwe 
uitgave „Tübingen, 1818,2 dl»; 
—i 8.o $eue „Sammlung,, Ulm,, 
1824:, — 9,0 -Kmaäin,, 1782;;' 
— ,,i;0.o TMöleons Rückkehr 
nach Eorinth), 1801 enz. Ook 
vertaaldo.hij in. het Hoogdujtsch' SENECA v Tvirräqs, AEscHyt,csr 

ARisipra-AMBs,en anderen,, ' 

.... ...(SAMUEL),, eon ber 
rpemd porlret-schilder, in 1609 
te London geboren, en. aldaar. 
in 1670 overleden. Hij schi'l-

derde bij na. al de beroernde 
mannen van zijnen tijd. af-, en 
voorpamelijk CKQMWEL en zijne 
aanhangers. Men zegt dat de 
koning van Frankriß, voor/dat 
van CRPMWEL 150 louis d'or 
betaalde. Men gaf, heni den 
bijnaam van kleinen VAN DUIL. 
— Er zijn verscheiden andere* 
Engeische schilders van den 
zelfden. naam geweest. 

* COOPER (sir ASTLEV PASTOR.),, 
Engeland's grootste heelmeester, 
den 23 Augustus 1768, te 
Gadesborough in het graafschap 
Hertford, geboren, was de zoon 
van eenen predikant, en vaij 
eene door den bevalligen ro-
map The exemplary mother^ 
als schrijfster bekende mopder. 
Heeds, in zijne vroegste. jeugd, 
verraadde hij zijnen aanleg voor 
de heelkunde, toen hij bij eenen 
toevallig gewonden speelmak-
ker, het doodbloeden uit de ge-
kwetste schenkel-slagader, door 
het doelmatjge aanorengen van, 
zijnen zakdoekals ader;cpmpres> 
belette, In. 1784, begon hij 
onder zijnen beroemden oom, 
S. COOPER, heelmeester'aap het 
Guy's hospitßal; te London, e n 

onder CLINE zijne Studien, be-
zocht in 1787 de upjversiteit van 
Edimburg, en. werd weldra als 
prosector, in het ziekenhuis van 
St. Thomas te Landen aange-
steld; kort daarop tot heelmeester 
in.. Guy's hospitaal beyorderd,, 
bewerkte hij de vereeniging der 
beieje ziekenhuizen, tot eene 
heelkundige on'derwijs - inrig' 
ling, bij welke bij voortaan als 
onderwijzer werkzaam was. In 
1792, bezocht inj op eene we-
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tenschappelijke reize, Partys; in 
1821 'werd hij, tot. baronnet 
verheven, en in 1827 tot lijf-
arts des konings benoemd. In 
1836, werd hij president van 
het koninklijk collegia van heel-
meesters; in 1837, ontving hij 
het eere-diploma als Med. Dr. 
van Güttingen, en als Jur. Dr. 
van Edimburg; hij overleed, 
den 12 February 1841, als 

.lijfarts der kouingin VICTORIA, 
COOPER was niet -alleen uitste-
kend als hospitaal-hcelmeester., 
en bemind in zijne uitgebreide 
privaat-praktijk, die hem een 
aanzienlijk vermögen verschaffe, 
maar hij verwierf ook blijvende. 
Verdiensten met betrekking lot 
de wetenschap door z'vjne naspo-
ringen over ingewandbreuken, 
beenderbreuken enz. Hij schreef 
een aantal verhandelingen, over 
verschillende heelkündige onder-
werpen^zijn hoofdwerk zijnde 
door zijnen schoonzoon FR. 
TYRREL , uitgegevene en met, 
aanteekeningen voorziene Lec
tures, on, the principles and 
practice- of surgery , London, 
1824. tot 1827, 3 cu>, in het 
Höogduitsch en Fransch ver-
taald', en in eenen nieuwen vorm 
uitgegeven door ALEXANDER ENN , 
in 1836. ' 

* CoppEiss (JosEPflos ANTO
NIUS) ' , den 13 Mei 1800 te 
hHertogenbosch geboren, ont-

, ving van zijne deftige en vrome 
ouders eene.uitmuntende en zeer 
godsdienstige opvoeding. Hij 
volbragt zijne humaniora in het 
klein seminarie, en kwam, 18 
jaren oud zijnde, in het gfoot 
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seminarie te Herlaar, waar hij 
aan al zijne medestuderenden 
ten toonbeeld en prikkel ver-
strekte, en aller achting en 
toegenegenheid genoot. In 1823, 
door den prins D E MEAN , aarts-
bisschop xanMechelen, tot pries-
ler gewijd, trad hij op als ka-
pellaan in de parochie van den 
H. JACOBUS in zijne geboorte-
plaats. Slechts drie jaren was 
hij in dat gedeelte van 's Heeren 
wijnberg werkzaam, daar hij 
reeds in 1826, door den apos-
tolijken vicarius VAN ALPHEN (zie 
dat Art.) naar Schijndel werd 
beroepen , alwaar hij, tegelijk 
met den .tegenwoordigen bis-
schop van Gerra, Mgr. ZWIJSEN, 
onmiddellijk onder het oog van 

, zijnen kerkoverste, zieh aan de 
pligtenvan zijn heilig ambt, en 
tevens aan de kerkelijke weten
schap , en de geschiedenis der 
Kerk, met het beste gevolg 
toewijdde. In 1833 werd hij 
tot rector der kapel van Onze 
Lieve Vrouw, te Handel, onder 
Gemert, benoemd. Hier was 
COPPENS •' juist op zijne plaats, 
als zijnde hij bijzonder geschikt, 
om de godsvrucht der bedevaart-
gangers, die in grooten getale 
naar dat oord toestroomen, te 
voeden en in de beste orde te 
regelen, en vöor alle een ijverige 
zielzorger en voorzigtige raads-
man te zijn, en ten andere 
wijl hij ook aldaar de getegen-
heid vond, ora het vikariaat 
door zijne geschritten, uitste-
kende diensten te bewijzen; In> 
weerwil zijner wankelbare ge-
zondheid bleef hij onvennoeid 
zijne geliefkoosde geschiedkun-
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dige navorscbingen beoefenen, 
en de vrucht zijner inspanning 
•was bet werk: Nieuwe beschriß-
ving van het bisdom van 's Her-
togenbosch, van 1560 tot op 
onzen tijd, 4 zw. dl. n, waar-
door hij zieh bij de wetenschap 
en zijn diocees hoogst' verdiens-
telijk heeft gemaakt. In 1846, 
benoemde koning WILLEM II 
den nederigen man tot ridder 
der orde van den Nederlandschen 
leeuw. Ofschoon ook zijne krach
ten al meer eh meer afnamen, 
"hield hij zieh nog steeds bezig 
met de bewerking eerier volle-
dige historie van hel voormalige 
bisdom van Roermonde, zijnde 
een vervolg op KMPPENBERGS 

Historia ecclesiastica ducalüs 
Geldrice, waartoe hij reeds eene 
menigte oüde handschriften en 
onuilgegeven .documenten ver-
zameld, ontcijferd en gerang-
schikt had, toen de dood hem 
den 15 January 1850, aap de 
godsdienst en de wetenschap 
ontrukte, algemeen betreurd 
door alien, die zijne deugden, 
zijne christelijke weldadigheid, 
zijn nederig gemoed, zijne veel-
vuldige kundigheden, met één 
woord, zijn edel karakter van 
nabij gekend hebben, en bij wie 
z'yne nagedachtenis steeds in 
eere en zijn naam in zegening 
zal blijven. 

CORANCÉS Of GORANCÉZ (LO-

D E W I J K ALEXANDER OLIVIER D E ) , 

oud-consul, te Parijs, in 1770 
geboren, en le Asniéres, den 
3 July 1832 overleden, open-
baarde reeds vroegtijdig veel 
smaak voor de wiskunde. Als 
geleei'de nam hij deel aan den 

togt naar Egypte. Tot algemeen 
consul te Aleppo benoemd, was 
hij in 1804, de scheidsman in 
een geschil tusschen den pacha 
en de janitsaren, en zijne uit-
spraak voldeed aan de beide 
partijen. Bij eene andere gele-
genheid, verkreeg hij de afzetting 
van den kadi, die eenen Fransch-
man in-net consulaire geboùw 
had doen gevangen nemen. In 
1813 , werd GoRANcEs benoemd 
tot algemeen consul leBagdad, 
en in 1814 te Smyrna. Daàrop 
vraagde hij < om zijn ontslag, 
hetwelk hem verleend werd. 
Sedert 1812 was hij correspon-
derend lid der akademie van 
opschriften. Men heeft hem te 
danken : l.o Mémoire "ete. {Ver-
handeling over de onderscheiding 
der mortels in de algebraische 
equation), in de verzàmeling 
van het instituut van Egypte ; 
— 2.0 Mémoire etc. (Verhande
ling over de algemeene oplossing 
der equation), in het Journal 
de l'école poly tech., 10s dl., 
1815 ; andere Verhandelten 
over hetzelfde onderwerp in 
de verzàmeling van het insti
tuut, en eenige artikels in de 
Revue encyclopédique, 1820; 
3.o Histoire etc. (Geschiedenis 
der Wahabis, sedert denelver 
oorsprong), 1810 , in 8.™ ; — 
4.o Itinéraire etc. (Wegwißzer 
door een iveinig behend gedeelte 
van hlein-Azie), 1816, in 8.vo ; 
— 5.o Recherches, etc, (Naspo-
ringen, over den aard en de 
onderscheiding der denhbeelden), 
.1818, in 8.vo 

CORAV (ADAMANCE) , een ge-

leerde kenner der Grieksche taal, 
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te Smyrna, den 27 April 1748 
geboren, was de zoon van eenen 
handelaar van het eiland Chio. 
In 1782, kwam hij te Amster
dam , om er hetzelfde beroep 
uitteoefenen; maar hij liet den 
handel weldra varen, om zieh 
op de beoefening der genees-

. künde toeteleggen, en kwam 
te Moritpellier, alwaar hij, in 
1786, het doctoraat ontving. 
Twee jaren later kwam hij te 
Partys, en leefde aldaar van de 
opbrengst eeniger verlalingen uit 
het Engelsch en het Hoogduitsch, 
en van andere te Partys nog 
minder geachte werkzaamheden. 
De stäat vän bekrompenheid, 
waarin hij zieh bevond, hield 
op, door de edelmoedigheid van 
eenen Engelschman, aan wien 
hij de Grieksche taal had onder-
wezen. In den loop zijner Stu
dien te Montpellier had hij CHAP-
TAL leeren kennen , die , later 
minister van binnenlandsche za-
ken geworden zijnde, hem aan 
den eersten consul voorstelde 
voor de vertaling der Aardrtyks-
hunde van STRABO (zie PORTE-
DUTHEIL en STRABO \ -Wbk.-). 
Ofschoon hij Frankrijk als zijn 
tweede vaderland beschouwde, 
bleef hij nieltemin aan Grie-
henlan'd gehecht, en tijdens den' 
opstand der Hellenen, in'1820, 
bepaalde hij; er zieh niet toe om 
vruchtelooze wenschen voor deŝ  
zelfs bevrijding te doen. CORAY 
is te Parijs, den 7 April 1833 
overleden; men heeft hem Eran-
sehe vertalibgen te danken van; 
de Clinisehe geneeshuhde, eh 
y3n de Inleiding tot de beoefe-
ning der natuur-en dergenees-

D 

. künde, door SELLE; van het 
Vade niecum des geneesheers, 
van de Seliets eener geschiedenis 
der genees- en heelkünde, door 
BLACK; van deKarakterschetsen 
van THEOPHRASTÜS ,:

 volgens een 
handscjirift van het Vatikaan ; 
van de Verhandeling van HIPPO
CRATES over de lucht, de wateren 
en de hemelen. Deze vertaling 
werd de beste geoordeeld, door 
den jury ter toekenning van de 
tienjarige prijzen. CORAY heeft 
in nièuw Grieksch vertaald, de 
Verhandeling vàn BECCARIA : 
Over de niisdrtyven èn straffen, 
1802, in 8 . V 0 ; hij heeft uit-
muntende uitgaven geleverd;van 
de Herderspeien vap LONGUS , 
en der Eihiopica van HELIODO-
RÜS, 1804, 2 d l . n in 8.^; en 
het is onder zijn opzigt dat de 
Bibliothèque Gréeque (Griekscìiè 
Bibliotheek), Partys, 1800 tot1 

1822, 21 dl.» in 8.vo is in het 
licht gegeven ; deze verzameling 
van werken, gedrukt ten koste 
der gebroeders ZozraA, en des 
gymnasiums van Chio, bestemd 
om den smaak voor de lelleren 
in Grieìcenland weder optewek-
ken ' eh le verspreiden, bèvat 
de volgende werken JELIANUS , 
ISOCRATEsi iEsOPÜS, POLYEfiUS , 
PLÓTARCHUS , STRABO ; MARCUS-
AURELIUS , Verhandelingen van 
HIPPOCRATES , XEKOCRATES , ARI
STOTELES (staat- en ¿édelmnde), 
ONÒSANDER , PLUTARcnus, (staat-
hundè), XENOPHON (de memora-
lia) en PLATO' (de Gorgias). Nóg 
heeft inen van : CORAY critische 
aanmerkingen op HIPPOCRATES, 
in het museum Oxoniense; eenen 
gèleerden brief over het geheime 

"d 5 
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Testament der Atheners, in de 
Mengelingen (Melanges) .van CHARDON LA ROCHETTE.; aantee-
keningen^ in den THUCYDIDES van LEVEQUE, in den HERODOTUS van LARCHER ,̂  in den ATHENEUS van 
SGHWEiGHäusER, in de uitgave van den PLUTARCHUS van AMYOT , 
door GLAVIER herzien e,nz. enz. 

CORBIGNY (LODEWWK ANTONIUS ANNA CHICOILET,, baron DE), te 
Rennes, den.6 April 1771 ge
boren, maakle zijne Studien in 
het collegie zijner geboorteplaats, 
en kwam zijne opvoeding te Pq* 
rtys voltooijen. Eenige proeven 
vestigden de aandacht op hem. 
Met de geestdrift zijner jaren 
ornhelsde .hij de omwenteling 
van 1789, doch hjj bleef zuiver 
van alle buitensporigheden. Ge-
durepde het schrikbewind met 
eene. zending naar Saint-Malo 
en naar Dinan belast, gaf hij 
de vrijheid weder' aap alle ge-
vangenen wegens staatkundig 
misdrijf. Een zoodanig gedrag 
in zulk een' tijd Steide zijnleven 
in gevaar; doch de 9 thermidor 
redde hem. In Partys terugge-
keerd, werd hij aan zijnen land-
genoot GiNGUESE , toenmaals met. 
het openbaar onderwijs belast, 
tpegevoegd. Öp eene reis, welke 
hij in, 1796 doorItalic] deed., 
wird hij dop.r den generaal-en-
chej uitgenoodigd tpt. het schrij-
ven der geschiedenis van dien 
se.hiUgrenden veldtogtj holwelk 
hij? dee4 ond'er den titel van 
Tableau.historiquc etc. In 1797 
en. 1798,, orgamseerde hij, de. 
kortelings aap Frankrtyk afge-
stane eilanden Corfu, Zante en 
Cephalonia. In 1800 tot pre-

fekt van Loir et Cher benoemd, 
won hij door. zijnen geest van 
gematigdheid alle partijen. Hij 
opende de. korken weder, voor-
zag in de kosten der eeredienst, 
en in het bestaan der herders. 
Daar hij begreep, dat het zijn 
pligt. was, alle onregtvaardighe-
den te herstellen, deed; hij aap 
de uitgew,ekenen van zijn depar-
temept hunne niet verkoohte 
goederen teruggeven. De al te 
menjgvuldige werkzaamheden 
ondermijnden vroegtijdig zijn 
gesteh CORBIGNY overleed te 
Blois, den 29 Aprjl 1811. Hij 
heeft in handschrift nagelaten 
twee treur speien., eenige bltyspe^ 
len, en verscheiden dichtstuh 
hen van verschillenden smaak. 

GORBINEAU (JOANNES BAPTISTA, 
graaf), in 1766, te Marchie®-
nes.(Fr.Noorder-dep.*) geboren, 
was reeds in het begin der Flan
sche omwenteling, onderrluite-
nant in het, Berry-ruiterty regi
ment, Na den slag van Eylm 
tot. escadron-chef benoemd, on-
derschpid,de, hij zieh in 1808 te 
Burgos, en in het volgendejaar 
te: Wagram, waar hij gekwelst 
wer,d. In 1811 tot.brigade-ge; 
neraal bevorderd, maakle hij 
den veldtogt van Rusland mea> 
Bfij was het;, die bij de Beresim 
eenen over logt voor BONAPARTE 

: vond; deze gewiglige dienst deed 
hem, tot adjudant des keizers 
verkiezen. In 1813, voerde.hij 

[ onder VÄNDAMME (zie dat Art. 
1 -Wbh,-) het bevel over de rui-
; terij, toen diev&läheßrteKulm, 
! hi de bergpassen van, Boheme, 

door KLEIST overrompeld werd; 
maar daar hij dezen laatste met 
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nadruk aanyiel,, gelukte het hem 
het leger-corps te beyrijden. T o t 
den rang van divisie-generaal 
verheyen, deed hij zieh in 1814, 
in, verscheiden gevechten opmer-
ken, vporal te Montmirail, aiwaar 
hij andermaal aan NAPOLEON het 
leven redde, e p t e Reims, waar-
van hij, na er den vijand uit 
verdreven te hebben, zieh mees-
ter maakte, In 1815, door den 
koning tot ridder van den hei
ligen LODEWIJK. en groot-offleier 
van het legioep vari eer benoemd, 
nervale hij na den 20 Maart, 
zijne dienst als adjüdant bij 
BONAPARTE, en werd naär Lyon 
gezpnden, om den voortgang 
van den hertog van ANGOULEME 

te beletten, die de Isere wilde 
overtrekken. Hij maakte dien 
prips te Pont-Saint-Espnt\aijgs-
gevangendoch Steide hem kort 
daarna weder in vrijheid. Hij, 
begaf zieh vervolgens naar de 
Vendee, en daarna naar Waterloo. 
Sedert dat tijdstip leefde hij in 
de, afzondering, en nam eerst, 
in 1830 weder dienst, Met het 
commandement der 16.E mili-
taire afdeejing "i.e. jRyssetbelast, 
nam hij die betrekking waartot. 
in, 1844, In 1835 was hij tot 
pair van, tfrflnkrijk benoemd ',-
en in 1838 tot groot-kruis van 
het legioen van eer bevorderd. 
H\j, overleed te, Parijs, in 184.8t, 

CoRNiANi (de graaf GIAMBAT.; 

TISTE},, ip 1742 fetfrzi-Npovi,, 
njj Brescia, geboren, bekleedde 
acluereenvolgepd, verscheiden. 
eerv.ollebedieningen.ip de m^gis-
tratuur, zojider, :ppteho«den een, 
gedeelte van-zijnen, tijd aan de, 
nepefening, der,ä letterentoetewi]-

den. Hij maakte zieh het eerst 
bekend door twee Opera's, het 
Matrimonio Segreto en de In
ganno felice, welke de muzijk 
van CIMAROSA en van PAESIELLO 

op al de tooneelen van Europa 
deed toejuichen. Hij leverde 
vervolgens twee andere proeven, 
de eepe over de Letterkundige 
geschiedenis van Orzi-Nuovi, de 
andere over de Hoogduitsche 
dichtkunst (Saggio sopra d'Ale
manna poesie) en losse stukjes 
over de landbouwkunde. "In 
1789 verscheen te Bassano zijne 
Proevè ̂ pw LUCIANOS in het 
licht, ih welke! hij eenige ga-
voelens van den filozoof vàn 
Samosate ontwikkeU en toelicht. 
paarop versehenen : De verma
lten des geestes, 17ÒQ\;t Beden? 
kìngen over de munteti,, 1796, 
waarvan het doél is orni aante-
toQnen, dat het dikwerf nuttig 
i§ de waarde der munten te 
verhoogen; en II Secoli della 
litter atura, ita},, dopo il-suo risor
gimento , van,de l i . e tot de 
helft der 18.E eeuw, Brescia,, 
1804—1813, 9 dì.», in 8.y?t Dit. 
werk, dat, hoewqlgebrekkig in 
plan, verdient.na cjat,van T,IR>.-

BOSCHI (zie dat Art. -Wbk.-) gele-
zen te worden, is, herdrukt, to 
Brescia, 1818, 9, di.» in 1 6 . ™ ; 

i Milane 1833, '2 di." in 8 , ™ , 
en vervolgd, do.o.r CAMILLO UGONI, 

, Brescia, 1 8 2 0 - 1 8 2 2 , 3, dl.n 

il), , i$. v 0 ,, ,0f g,r. Ì,n 16.'TT0 CQR; 
NIANI is den 7 November ISIS; 
oyerleden.!s, Zijne door UGONI 

uilgesprpkene Lofx.ede verscheen 
ip het licht, te, Bf'e§pia , ,1818 ,-
in 8 , ™ ,\'; 

poRNWALLis (WILLIAM) , En-

http://eerv.ollebedieningen.ip
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gelsch admiraal, broeder van 
den markgraaf van dien näam 
(zie CORNWALLIS-KAREL -Wbk.-), 
in 1744 geboren, voerde in den 
Amerikaanschen onafhankelijk-
heids-ooriog het bevel over het 
schip de Leeuw. Den 20 April 
1780, leverde hij in de wateren-
van Jamaika,,'eengevecht tegen LAMOTHE'PIQUET , dien hij riiet 
Icon beletteh, de door denzelven 
begeleido koopvaardijvloot, in 
Si. Domingo te doen binnenloo-
pen. In 1781 werd hij ter 
tiülp van Gibraltar gezonden, in 
het volgende jaar ondsrabheidde 
hij zieh in het gevecht voor 
het eiland St. Cristophe, waar-
van de markies DE ROUILLE zieh 
meester maäkte. Ook deed hij 
zieh opmerken in het gevecht 
onder la Dominique, wäarin de 
graaf DE GRASSE (zie dat Art. 
•Wbk,-) verslagen, werd. De 
vrede van ,1783 schonk hem 
een wein'ig rust. Later tot be-
velhebber der'Engelsche stand-, 
plaats in Oost-lndie benoemd, 
maakte hij zieh, den 28 Au
gustus 1793, meester van Pon* 
dichery. Reeds tot schout-bij-
nacht van het witte smaldeel 
benoemd, ontving hij, in 1794, 
den rang van onder-admiraal 
van .'het blaauwe smaldeel• en 
werd hij weldra met; het bevel 
belast'l oyer eene vlöot in het 
Kdtyaal, alwaär hij verscheiden 
malen met het,.Frahäche.smal
deel in äant'äkihg kwam.; Na 
in 1796, tot bevelhebber der 
Britsche' krijgsmagt in:'' Wesli 
Indi'e te z'ijhbenoemd, weigerde'. 
hij, wegens zijne zwakke ge-: 

zondheid, om te gehoorzamen, 
waärom hij voor eene militaire 

regtbank' werd betrokken, die 
hem vrijsprak. In 1799, werd 
hem den rang van admiraal van 
het blaauwe. smaldeel gegeven; 
hij"voerde het opperbevel over 
de vloot in het Kanaal, tot op 
deri vrede. van Amiens .als1 wan-
neer hij de dienst verliet. Hij 
is den 5 Jiinij 1819 overleden. 

CORTOT (JOANNES PETBUS), een 
beroemde beeldhouwer, te Pa-
rijs, in 1787 geboren, was 
naauwelijks 22 jaren oud, toen 
hij in 1809dengrootenprijsbe-
haalde Voor een rond vlakver-
heven beeidwerk, voorstellende MARIUS, op de bouwvallen van 
Karthago, gezeten. Hij beoefende 
te Dome slechts de beeldhouw-

; kundo, en met eene onvermoeide 
wepRzaamheid begaafd, onder-

; scheidde hij zieh door tälrijke. 
voor.tbrengselen; Hij ondernam 
in 1812 een kolossaal beeld van NAPOLEON, bestenid om den 
voorgevel der Fransche akademie 
te ' versieren; maar da gebeur-; 
tenissen beletteden hem, het-
zelve te voUooijen; en later 
vervaafdigde hij voor dezelfde 
bestemming het stand beeld van 
LoDEWiJk XVIII. Na een negen-
jarig verblijf te Dome, kwäm 
hij te Parijs' terug, en werd 
dadelijk. belast. met de vervaar-
diging van een Christus-beeld, 
voor de kerk van St. Gervais; 
welk beeld hij in hetzelfdejaaf 
(1819), met twee andere, die 

1 van Narcissus en van Pandora, 
in de salon ten töon Steide. In 

i 1825 verving Inj bij het insti-
: tuut en bij de school derschoone 
ku'nsteh DÜPATV (zie dat Art.), 
wiens onvoltooide werken hij 
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ten einde bragt. Van dit tijd-
stip af was zijn leven slechts 
eene aaneenschakeling van zoo 
talrijke en zoo verscheiden wer
ken, dat het al te breedvoerig* 
zoude zijn, dezelve te willen, 
vermelden. Wij willen slechts 
de vöornaamste derzelve aan-
voeren: l.o degroep van Daphnis 
en Chloe, in het museum van 
het Luxembourg; — 2.6 de 
Soldßat van Marathon, in de 
Tuilerien; — 3.o de Onsterfe-
Kjkheid, in het Pantheon; — 
4.o de standbeeiden van CORNEILLE, van den maarschalk LAN-NES en van CASIMIR PERRIER; 
— 5.o het.bas-relief, voorstel-
lende de btyeenkomsl' van den 
honing van- Spanje met den her-
tog van Angouleme, op den 
triomfboog van het Carousel; 
— 6.o de groep der Pieta, in 
de kerk van 0. L. V. van 
Lorette, en die der godsdienst MARIA ANTOINETTE vertroostende, 
in de verzoenende kapel, enz, CORTOT overleed te Partys in 
1842, in eenen ouderdom, waar-
ih men van eenen zoo werkza-
men kunstenaar nog vele mees-
terstukken kon verwachten. 

COSMAO-KERJULIEN, een Fran-
sche schout-bij-nacht, te Cha-
teaulin, in 1759 geboren, ging 
reeds in den ouderdom van 15 
jaren als vrijwilliger scheep. 
Zijn uitmuntend gedrag verwierf 
hem, in 1781 ,• den rang van 
negat-luitenant. In 1793 tot 
soheeps-kapitein benoemd, on-
öerscheidde hij zieh in verschei
den ontmoetingen en de titel 
•van divisie-chef werd weldra de 
nelooning zijner nieuwe helden-

daden. Naar la Martinique ge-
zopden i veroverde hij in vier en 
twintig uren de rotste Diamant, 
waarvan de Engeischen een 
bijna ;onverwinnelijk standpurit 
hadden gemaakt. Te Trafalgar 
(zie NELSON -Wbk.-) deed hij 
wonderen van dapperheid. Den 
volgenden'dag met denadmiraal GRAVINA, (zie dat Art. -Wbk.-) 
vereenigd, die hem het bevel-
hebberschap overgaf, ' deed hij 
den vijand verscheiden schepen 
verlaten, welke hij te Cadix 
binnenbragt. Ter belooning der 
diensten, welke- hij aap het 
Spaansche bestuur had bewe-
zen, tot Groote der eerste klasse 
van Spanje verheven, werd hij 
kort daarna tot schout-bij-nacht 
en bevelhebber der zeemagt te 
Toulon benoemd. Dikwerf krüiste 
hij in de Middellandsche Zee, en 
legde in een aantal gevechten, 
zijne gewone dapperheid/en he-
kwaamheid aan den dag. In 
1815 vertrouwde NAPOLEON hem 
de zee-prefectuur van Drest toe. 
Door de restauralie niet in die 
betrekkingen gehandhaafd, be-
gaf hij zieh naar zijn geboorte-
land, alwaar hij in February 
1816 overleed. Ofschoon steeds 
vooraan in den strijd, häd hij 
nooit de minste verwondiqg be-
komen. . 

COSMAS. — Zie DAMIANOS. 
COSSALI (PETRUS), een be-

roemde wiskunstenaar, te Verona 
in 1748 geboren, en in 1815 
overleden , aanvaardde het the-
atijner gewaad, en werd door 
zijne oversten naar Padua ge-
zonden, om er zijne Studien 
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te volbrengén. Het zien öpstij-
gen van eenen luchtbol bepaalde 
zijnen smàak voor de wèten-
schappen, öp welke hij zieh 
op cene wijzo toelegde, die zien 
deed wat men van hem kon 
Vèrwachlen.. Hij was achter-
èenvolgend hoogleeraar der nä--
tirar- en sterrekunde te Parma, 
der Wiskunde te Verona,, eh 
der ontleding (analysis) tè 
Padua. Het nieuw Italiaansch 
bestuur had hem lot algemeen 
inspecteür der bruggen en wegen 

, benoemd. Zijne voorhaamstè 
-werken, zijn: l .o Verhandeling 
over het eventvigi der luchtbol-
Un, Verona , 1784 , in 8 . ™ ; 
— 2.o Geschiedenis van den 
oarspràng en de vörderingen der 
algebra in Italie, Parma, 1797, 
2 dl>, in 4. T 0 , zeer gezocht. 
Men hceft hem daarenboven nog 
verscheiden Verhandelingen over 
de door hem Onderwezen vakken 
le danken. 

Costà (LÖDEWUK), een ge-
schiedschrijver, • in 1784 , te 
CàstelnUovo-de-Scrivia, in Plé-
mùnt geboren, beoefende de 
regtsgeleerdheid te Turìjn, en 
Wèrd door het collegie der uni-
Vérsitéit tot het, doctoraat ,be-
vörderd. Hij legde zieh weldra 
toe op de geschiedenis van zijn 
land en op de kerinis der oude 
Schriften (paléògraphiè), en gaf 
in' 1804 in het licht : Casta-
riUm besionensè; Cronica della 
città, di Tortona, in 4.*o Daar 
deze nitgaven de ààndacht des 
bestuurs op hem gevestìgd had-
den, zoo werd hij in 1815, 
benoemd tot Commissaris Aèv 
depots van Parijs, tan einde 

de hahdschriften, zeldzame böfe-
keh en schilderijen, welke vol-
gêns overeenkomst aan Piémont 
moesten worden teruggegeveri, 
in ontvang te nemen. Bij zijhe 
terugkomst te Turijn, werd hij 
bij het ministerie van binnen-
landsche zaken aangesteld, en 
in 1816 gaf Inj in het licht 
Almanack papa Ciccio en Rime 
del Bandello, Turijn, in 8J° 
'Hij werd later met de redaetîe 
van den kOninklijken almanak 
belast, dien hij voortzette tot 
aan zijnen dood, in September 
1835 voorgevallen. . 

COSTAZ (LODEWIJK, vrijheer), 
een bekwaam administrateur, 
den 17 Maart 1767 , te Cham
pagnern Bresse geboren, open-
baarde reeds in zijne jeugd eenen 
bijzonderen aanleg voor de we-
tenschappôn, en kwam in den 
ouderdom van 20 jareh te Pa
rijs, om er de natuur- eh wis
kunde te beoefeneh. In 1789, 
tot önderwijzer bij de militaire 
school benoemd, verkreeg hij 
later eenen leerstoel bij de nor-
maal-school. Hij Wèrd bestemd 
om BONAPARTE op zijnen togt 
naar Egypte te vergezellen, en 
was lid van het te Cairo opge-
rigte instituut. Bij zijhe terug
komst in Frankrijk, werd hii 
met CONTÉ (zie dat Art. -Wbk.-) 
belast met de organisatie der 
school van kunsten en hand-
werken te Compiègne, waarvan 
de achtbare hèrtoghE LIANCOÜRT 

de stichter is. In 1801 , lid 
van het tribunaat geworden.' 
deed hij zieh âldaàr opmèrken 
door verschillende verslagen over 
de middelen, om het openbaar 
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eredietop vaste grondslagen te 
herstellen. Hij stemde voor de 
invoering van het keizerlijk be-
stuur en werd kort daarna tot 
prefekt van het Kanaahäep.t 
(la Manche) benoemd. Later 
ontving hij. den titel van bpzie-
ner van de gebouwen der kroöh, 
werd in den staatsraad beroe-
pen, en tot algemeen directeur 
der bruggen en wegen bevor-
derd. Bij -de Oerste restauratie 
behield hij den titel van hohör 
rair-staatsraad; bij de terug-
komst van NAPOLEON van het 
eiland Elba, hervatte hij zijne 
bedieningen, en werd als com-
missaris naar het iVoorder-dep^ 
en dat van het Naauw van Ca
lais gezonden. Bij de tweede 
terugkomst des konings werd 
hij van al zijne betrekkingen 
beroofd; maar in 1820 in den 
staatsraad hersteld, heeft hij bij 
voortduring in denzelveh zitling 
genomen, tot aan zijnen dood, 
den I S Februarij 1842, teFon-
tainebleau voorgevallen. COSTAZ 

was een der stichters der mäat-
schappij van aanmoediging, en 
sedert 1831 een der vrije leden 
van de akademie van weten-
schappen. Als lid van den jury 
belast met het onderzoek der 
vo.orwerpen van nijverheid, op 
de tentoonstellingen toegelaten, 
•heeft hij er de Verslagen vän 
opgemaakt, Parijs, 1801—1819, 
\ dl.n, i n 8 . T 0 , die eene volle-
dige statistiek van kunstvlijt 
aanbieden. Men heeft van hem, 
in den Coarrier d'Egypte, het 
» Verhaal eener reis naar Suez, 
°P welke men de brohnen van 
Mozes, en de Spören van het 
oude kanaal, dat de Rooäe met 

de Middellandsche sèe véréë-
digde, ontdektè," en hët vër-
haal Van den togt des légers 
door de woegtijn, bij deszelfs 
terugkomst üit Palestina. In 
de Beschrijvihg van Egypte: 
» "Verhandeling over den akker-
bouw; over verscheiden kunëtëh 
en gebruiken der öude Egypte-
haren; — Hèschrijving Vän de 
graven der koningen enz, enz." 

COTTRET (PETEOS MARIA), te 

Argènteuil, bij Parijs, den 8 Mei 
1768 geboren, vereenigde reeds 
in zijne kindschheid, vrc-roe 
gevoelens met eene groo'te le-
vendièhéid des geestes. Na zijne 
letterkundige Studien in dë col
légien Van Navarre en St.e Barbe 
ten einde te hebben gebragt, 
volgde hij de leérgangen vöor 
de wijsbegeerte en godgeleerd« 
heid, in het seminarie van den 
H. LODEWWK. Zijne neiging t'rok 
hem tot den geestelijken Staat, 
hij ontving eene dispensatie van 
Ouderdom om tot de heilige 
wijdingen te worden toegelaten; 
maar naaüwelijks hàd hij het 
priesterschäp ontvangén, of hij 
zàg zieh genoodzaakt buiten 
Frankrijk eene schuilplaats te-
gen de Vervolging tè zoekeü. 
Van Gend, Waar hij eenigen 
tijd als kapellaah aah de hoofd-
kerk was' verbunden gewéest, 
vlugtte hij naar Dusseldorp, 
vervolgens haar, Keulen, waar-
uit dé oörlog hem andèrrhàal 
noodzaakte zieh 'te verwijderen. 
Gedurende zljn verblijf th Frils* 
lar in Hessen, belastte hij zieh 
met de opvoeding der kinderen 
van den Vorst van Waldeök, 
die zijn best deed um hem bij 
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zieh te behouden ,• maar .zijne 
vurigste wenschen dreven hem 
mar het vaderland terug, en 
zoodra kalmer dagen op den 
storm waren gevolgd , verscheen 
hij weder in Frankrijk, Na, 
het concordaat van 1802 , be-
diende hij gedurende eenigen 
tijd nederige pastorijen in den 
omtrek van Parijs , „ daar hij, 
echter in die betrekking geen 
genoegzaam voedsel vond voor 
zijnen ijver en de werkzaamheid 
zijris geestes, nam hij in 1807 
zijn ontslag, en belastte zieh 
met de redactie der Gazette de 
France. In 1809 tot adjunet-
hoogleeraar der theologische 
faculteit benoemd, ontving hij 
twee jaren later den titel van 
honorair-kanonik der L . V . kerk 
(Notre Dame), en dien van al-
gemeen vice-prömotor van heti 
dioeees. In 1812 werd hij 
titulair kanonik, en overste van 
het kleine seminarie van Parijs. 
Hij was honorair groot-vikaris 
van Cou(ance en Toulouse, toen 
hij in 1823, door den kardinaal 
D E CLERMONT-TONNERRE als con
clavist werd verkozen, en in 
die hoedanigheid aan de ver-
heffing van LEO Sil mede-
werkte. De Paus verleende hem 
den titel van bisschop vari Ga
ry ste in partibus, en in 1825, 
werd hij tot kanonik der eerste 
orde van het kapitlelvan St. 
Denis benoemd, en begaf zieh 
naar Triel in het dioeees van 
Versailles. Hij was aldaar toen 
hij den 27 December 1837 , tot 
bet bisdom van Beduvais werd 
beroepen. Zoodra hij bezit van 
zijnen stoel had genomen, wijdde 
hij zieh met eenen grooten ijver 

aan de vervulling van al zijne 
pligten toe. Hij overleed den 
13 November 1841, betreurd 
door zijne geestelijkheid en door 
de geloovigen, wier voorbeeld en 
steun hij was. Behalve eene 
nieuwe uitgave van de Verkla-
ring der vergadering van 1682, 
over de vrijheden der Gallikaan-
sehe kerk en het kerkelijk ge-
zag, Parijs, 1811, in 8 . ™ , 
heeft men hem te danken: l.o 
Considérations etc. (Overwegin
gen over den tegemvoordigen 
Staat der Catholijke godsdienst 
in Frankrijk, en over de mid-
delen om dezelve te herstellen) 
ib. 1815, in 8 .TO; — 2.0 Dis
cours etc. (Verhandeling over 
de godsdienst als eene, noodza-
kelijkheid der maatschappij be-
schouwd), ib. 1823 , in 8 . ™ ; 
door de maatschappij van naijver 
van Kamerijk bekroond. — 3.o 
Lettres etc. (Drieven van eenen 
ouden pasloor aan eenen jongen 
pastoor ten platten lande, over 
de pligten en voorregten zijner 
bediening), sedert 1830 in de 
Union ecclésiastique gedrukt, 
enz. 

COULOMB (KAREL AUGUSTINUS 

D E ) , een beroemde natuurkun-
dige, te Angoulème, in 1736 
geboren, trad vroegtijdig in 
dienst, en werd luitenant-kolo-
nel der genie. Hij werd naar 
Martinique gezonden, alwaar 
hij het fort Bourbon bouwde, 
en achlereenvolgend, te Roche
fort , op het eiland Äia> en te 
Cherbourg met werkzaaroheden 
belasi. Bij den minister van 
marine in ongenade vervallen, 
wijl hij het ontwerp van scheep-
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vaart had bestreden, door de 
staten van Bretagne voorgesteld, 
duurde het echter niet lang of 
men deed hem regt wedervaren, 
en in 1784, werd hij tot op-
zigter der wateren en bronnen 
van Frankrijk benoemd. In 
1786 , zond de akademie van 
wetenschappen, waarvan hij • 
sedert 1782 lid was, hem naar 
Engeland, om erhetstelsel van 
beheer der ziekenhuizen te be-
oefenen. Nadat de omwenteling 
al zijne posten had afgeschaft, 
legde hij zieh met des lern eer 
ijver op de Studie toe; en maakte-
gewigtige ontdekkingen in de 
electriciteit enhet magnetismus. 
Lid van het instituut sedert de 
öprigtmg deszelven, werd hij 
later algemeen inspecteur der 
Studien, en overleed den 23 
Auguslus 1806.' Behalve een 
aantal Verhandelingen in de 
verzamelingen der akademie van 
wetenschappen en van het insti
tuut ; heeft men van hem.- l.o 
Becher ches etc. (Nasporingen 
over de middelen om ander het 
waler allerlei waterwerken son
der de minste uitputting ten 
nilvoerte br engen), Parijs, 1779, 
in 8.vo met platen; 3.» uitg. 
1819:, in 8 . ™ ; — 2.o Theorie 
der eenvoudige tverktuigen, Pa
rijs, 1820, in 4.*oj deze uitgave 
is met verscheiden verhandelin-
gen vermeerderd. De electriciteit 
en het magnetismus hebben hem 
de naar hem genaamde draai-
balans te danken. 

COURTIN (EUSTACHIUS MARIA 
PETRUS MARCUS ANTONIUS), in 
1768, te Lisieux geboren, werd 

I DEEL. E 

in 1790 , als advokaat bij het 
parlement van Bouanen aange-
nomen. Tijdens de teregtstelling 
van LODEWIJK XVI J dong hij 
naar de gevaarlijke eer om dien 
ongelukkigen vorst voor de con
venue te verdedigen. In de 
conscriptie gevallen, vertrok hij 
onder een der nieuw geligte 
bataillons, was als secretaris aan 
verschillende Slaten verbonden, 
en keerde in 1796 tot het 
burgerlijke leven lerug. Later 
werd hij als algemeen secretaris 
van liquidatie, bij •het rainiste-
rie van oorlog aangesleld, doch 
door eene ernstige ziekte ver-
pligt om zijne bedieningen te 
staken, werd hij vervangen. In 
1803 , tot substituut' bij het 
crimineele gereglshof' der- Seine 
aangesteld; werd hij, in 1811, 
tot advokaat-generaal bij het 
keizerlijke geregtshof van Parijs 
benoemd. Gedurende de hon-
"derd dagen, door het provisi-
oneel besluur» tot prefekt van , 
policie benoemd, zag hij zieh 
verpligt bij de terugkomst des 
konings, de wijk naar Bei-
gië; te nemen. In 1818 in 
Frankrijkleruggekeerd, hervatte 
hij zijne betrekking als advo- . 
kaat, en hield zieh bezig met 
de uitgave der Encyclopédie 
moderne, 1823—1832, 26 dl.» 
in S . ™ , waarvan 2 dl.11 plaat-
- werken. DU werk, • heiwelk 
genoegzamen bij val vond, is 
met bijvoegselen herdrukt. COUR
TIN overleed te Garches, bij 
St. Cloud in Februarij 1839, 
en liet in handschrift een werk 
na over de Policie in alhare 
betrekkingen beschouwd. 

e • • 
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COURVOISIER (JOANNES JOZEF 

ANTONIOS) , zöon van JOANNES 

BAPTISTA (zie COURVOISIER J . B. 

-Wbk-.), in. 1775 te Besançon 
geboren, voîgde zijn' vader in 
de ballingschap, en werd na 
bij het leger van CONDÉ eenen 
veldtogt te hebben gemaakt, 
bij een Oostenrijksch regiment 
tot luitenant bevorderd. Zoodra 
de omstandigheden zulks ge-
doogden in Frankrijk terugge-
keerd, begon hij de beoefening 
der regtsgeleerdheid en onder-
scheidde zieh spoedig. Zijne 
eerste pleitreden deden de aan-
dacht op hem vestigen. In 1808 
tot regier - bijzitter benoemd, 
was hij in 1814 substituât van 
den procureur-generaal ta Be
sançon. Bij de reorganisatie der 
regtbanken, werd hij tot 2.e* 
advokaat-generaal bevorderd, en 
reeds in het volgende. jaar, 
.werd hij tot lid van de kamer 
der afgevaardigden verkozen. Hij 
nam er zitting onder de verde-
digers der monarchie en der 
wettige vrijheid. In 1818, tot 
procureur-generaal te Lyon be
noemd, werd hij in het volgende 
jaar voor de tweedemaal door 
de kiezers van het Dow&s-dep.* 
tot de kamer gezonden. Bij de 
opening der zitting, was hij de 
tweede tot het presidentschap 
voorgestelde kandidaat. In de 
discussion, die er betrekkelijk 
de verkiezing van GRÉGOIRE (zie 
dat. Art. --WM.-) ontstonden, 
was hij van gevoelen dat men 
hem moest uitsluitén, niet 
wegens onwaardigheid, maar 
wegens onwettigheid. Gedurende 
den geheelen loop der zitting, 
die zeer onstuimig was, ver-

klaarde hij zieh tegen al de 
uitzonderingswetten. In 1824, 
verliet hij de parlementaire 
loopbaan, om zieh uilsluilend 
aan de pligten toetewijden, 
welke de hooge reglerlijke be-
dieningen, waarmede hij bekleed 
was, hem oplegden. De uit-
Stekende diensten, welke hij te 
Lyon be wees, werden in 1827 
beloond, met den titel vanstaats-
raad in buitengewone dienst. 
Twee jaren later werd hij tot 
het ministerie van justicie be-
roepem Eene oneenigheid, welke 
hij had voorzien, barstte wel-
dra onder de leden van het 
kabinet ait. Daar hij zijne 
oogen niet kon sluiten voor de 
stemming der-geesten in Frank
rijk , zoo haastte hij zieh, zijne 
bedenkingen en zijne bekom-
meringen aan den koning te 
onderwerpen. Tengevolgeeener 
conferentie, welke bij met den 
Vorst te St. Cloud had, bood 
hij hem zijn ontslag.aan, dat 
den 19 Mei 1830 werd aange-
nomen. Op denzelfden dag 
werd hij benoemd tot minister 
van Staat en lid van den ge-
heimraad. Na de Julij-omwen-
teling, kwam hij te midden 
«ijner familie, eene verzachting 
voor de pijnlijke indrukselen 
zoeken, die de val van eenen 
vorst, dien hij zeer genegen 
was, op hem gemaakt had. Nog 
steeds met den smaak voor de 
letteren bezield,. welke hij in 
zijne jeugd beoefend had, her-
vatte hij bij de akademie van 
Besancon eene betrekking, 
welke hij weinige maanden na 
de tweede restauratie verlatefl 
had. In de maand Augustus 



1835 voerde hem eerie aanhou-
dende aandoening van het bo-
venste gedeelle der luchtpijp 
(larynx), yvaaraan hij reeds 
sedert verscheiden jaren leed, 
naar de Eaux-Bonnes. Maar hij, 
gevoelde weldra, dat alle hulp-
middelen vruchtelops waren, eh 
hij was er slechts op bedacht, 
om naar zijne geboorteplaals 
ierug te keeren, qm er te ster-
yen.. Te Lyon aangekomen, 
werden er in die grootp slad, 
waar hij de eervolste herinne-
ringen had nagelaten, openbare 
gebeden voor hem gehouden; 
en hij zelf beij verde zieh om 
de godsdienst to bulp te roepen. 
Met eene levepdige hoop ont-
ving hij de genade-middelep der 
Kerk , en gat den geest, den 
JO September 1835, op dep 
eogenblik waarop hij met eene 
godsdienstige verrukking het 
CnrusTos-beeld kuste, hem door' 
den priester voorgehouden. On-
der de door hem in het licht' 
gegeyen geschritten , aller oyer 
ernstige onderwerpen, welke de 
tijd hem niet vergund Jtieeft zoo-
danig te optwikkeien, als zülks 
zijne bedoehng was, willen wij 
enkel twee verhandelingen aan-
voeren, dp de verzameling der 
akademie van Besancon, 1834, 
opgenomen-: l.o De Vorigitie etc. 
(Over den oorsprong desgezags); 
—• 2.0 De l'influence etc. (Over 
den invked. der geestelijkheid 
<W de openbare vrijheden). 

COUSHSERV (ESPRIT MARIA) , 

een oudheid- en penningkun
dige, in 1747 te Marseille ge
hören , word achtereenvolgend, 
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vice-consul te Smyrna, en con
sul te Salonika, met den filel 
van algemeen consul. Omtrent 
dezen tijd verspreidde ECKHELL 

(zie dat Art. -Wbk.-), eenen 
nieuwen luister over de pep-
ningkunde. Deze ingeving van 
een verheyen genie en de in-
vloed van een land vol herin-
neringen en gedenkleekenen der 
oudheid, bepaalden zijn beroep. 
Er werden meer den 25,000 
ge,denkpenningen verzameld, on-
derzocht, gerangschikt, en door 
hem in systematische katalogen 
beschreven. ÉCKHELL vermeldt 

•hemdikwerfmetlof, CousiNÉRy, 
is den 13 January 1833 ',. le 
Parijs, als lid der akademie van 
opschriften oyerleden. Men hèeft 
van hem: l.o Catalogue etc. (Be-
redefieerde kataloog der gedenk-
penningen, die door de vorsten 
onder de kmfsvaarders zijn ge
stagen), Parijs, 1822, in 8."° ; — 
2.o Essai etc. (Geschiedkundige 

-, en critische proeve over de zil-
veren munten van het Achaaisch 
verbond), Parijs, 1825, in 4.*°, 
met 5 pit.?.j — 3,9 Voyage etc. 
(Reis door Macedonie), Parijs, 
1831, 2 dl.1», in 4.*°, met pit." 
Behalve deze, belangrijke wer
ken, bestaan er nog van hem: 
in het Magasin encyclopédique, 
vier brieyen over het opschrift 
van Rosette, zoo belangrijk voor 
de tijdrekening der Eagtden, ep 

; qen vijfde over het afbeeldsel van 
1 CICERO ; eipdelijk ip de Verzame-
: ling der konipklijke maatschappij 

van oudheidkundigep van Frani-
rijk, eene Verhandelirig over een 
klein metalen gedenkteeken, te 

: Pergamus gevonden. 
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COUTURIER (JOANNES) , een Je
suit, in 1730, te Minot in 
Bourgondiê geboren, onderwees 
reeds in den ouderdom van 20 
jaren de Rhetorica in het col-
legie van Langres, en bekleedde 
Vervolgens denzelfden leersloel 
te Verdun, te Pont-à-Mousson 
en te Nancy. Bij de vernie ti-
ging- zijner orde, aanvaardde 
bij in bet diocees van Dijon, 
de pastorij van Lery, die bij 
tot in 1791 bekleedde. In hech-
tenis genomen, wijl hij gewei-
gerd had den eed afteleggen, 
keerda hij, zoodra hij weder in 
vrijheid was gesteld, naar zijnè 
parochie terug, alwaar hij, in 
weerwil der vervolging, voort-
ging de heilige bedieningen uit-
teoefenen, tot op den Goeden 
Vrijdag, 22 Maart 1799, op wel
ken dag hij overleed. Men heeft 
hem twee uitmuntende werken 
te danken -. 1 .o Catéchisme etc. 

_ (Dogmatische en zedekundige Ca-
'techismus), Dijon, 1821,4dl. n, 
in 12.»°, herdrukt in 1823 en 
1827, en te Leuven, in 1837, 
een voortreffelijk ieerboek, ge-
past voor elk diócees en dat zelfs 
buiten Frankrijk veel nul sticht ; 
— 2.o Abrégé etc. (Praktisch 
uiUreksel der christelijke leer), 
Dijon, 1822, in 18.™o, her
drukt in 1823. Wog heeft men 
van hem: — 3.o La famille etc. 
(Het heilige gezin of Geschiede
denis van TOBIAS) , 1823, in 
18.D10V — 4,o i a bonne etc. (de 
goede dag, óf vdjze om den 
dag te heiligen voor de land-
lieden), enz. 

• • j 

COXIE. — Zie Coxis -Wbk.-, 
in 1497, niet in 1467 geboren. 

CRANMER. — Zie CRAMMER 
•Wbk.-

CRAPELET (GEORGE ADRIAAN), 
zoon van KAREL (zie CRAPELET 
•Wbk.-), te Parijs, den 13 Junij 
1789 geboren, handhaafde op 
eene waardige wijze den roem 
zijns vaders, en verdient, even 
als hij, onder de bekwaamsle 
boekdrukkers van Frankrijk 
geteld te worden. Overtuigd 
dat de volmaaktheid der typo
graphie in verband Staat met de 
handelwijze door de oude druk-
kers: aangewend, die er zieh 
op loelegden, om aan het pu
blie!?, niet anders dan werken 
aaniebieden , die zieh evenzeer 
door de schoonheid der letters, 
als door de naauwkeurigheid 
van den tekst aanbevelen, of
ferde hij zijne fortuin en zijnen 
tijd op, om met hen te kun-
nen wedijveren. De verzame-
ling, door hem in het licht 
gegeven pnder den titel van 
Anciens etc. (Oude gedenkieeke-
nen der geschiedenis van de 
Fransche taaï), en die uit 12 
dl.», ' in 8.vo bestaat, is vol-
doende; om hem als boekdruk-
ker en als man van smaak 
eenen duurzamen roem te ver-
zekeren. Onder de uitgaven, 
die zijne persen hebben opgele-
verd, onderscheidt. men nog de 
Werken (Œuvres) van REGNARB, 
van DESTOUCHES , van. QUINAUI/T 
en de Fransche dichtere van 
de I2. e eeuio tot MALHERBE enz. 
•Door de regering in 1842 met 
een letterkundige zending in 
Italie belast, vergunde de treu-
rige staat zijner gezondheid 
hem niet, om dezelve ten uit-
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voer-te brengen; te Nizza aan-
gekomen., was hij genoodzaakt 
er zieh oplehouden om eenige 

. rust te nemen, en hij overleed 
aldaar den 11 December. • Be-
'halve eene vertaling der Biblio
graphische reis van den Eerw. 
DIBDIN, heeft men van hem: 
l.o Souvenirs etc. (Herinnerin-

,gen uit Louden in 1814 en 
1816, gevolgd door de geschie-
denis, en beschrijving dier. stad 
in haren tegenwoordigen toe-
stand), Partys, 1817,,in 8 .V0 , 
met pit.11 ; r— 2.o De Vimpri-
merie etc. (Over de boekdruk-
kerij in letterkundige en indus-
trieele betrekkingen), ib. 1827, 
in 8 . T ° ; — 3.o Etudes etc. 
(Praktische en letterkundige oe-
feningen in de boekdrukkunsl), 
ib. 1837, gr. in 8 J O ; — 4 .0 

ROBERT ESTIENNE , koninkltyk 
boekdruhker, en honing FRAN-
ciscns I; — 5.o Nouvelles etc. 
(Nieuwe nasporingen over den 
Staat der letteren en der boek-
drukkunst in de 16.e eeuw), 
ib. 1839, in 8 . ™ 

* CRAWFORD (ROBERT), in 
1769 geboren , trad in 1784, in 
Brilsche dienst, werd in 1788 , 
kapitein, . en begaf zieh in 
1791, als chef van een regiment 
naar_ Oost-Indie. Hier onderr 

scheidde hij zieh op eene zeer 
yoordeelige wijze, en werd eenige 
jaren na zijne terugkomst tot 
luitenant-kolonel en generaal-• 
kwartiermeester der landswape-
ning benoemd (1798). Als 
zoodanig ging hij tot net Oos-
tenrijksche leger naar Zwitser-
iwd, in 1799 begaf hij zieh I 

E e 

tot den hertog van York in 
Holland, en voerde in 1807 
bij de onderneming tegen Bu
enos-Ay res, als brigadier het 
bevel over de voorhoede, werd 
generaal-majoor en begaf zieh 
in 1808 , onder de afdeeling 
BAIRD, naar Spanje. Hij voerde 
.de. ligte troepen derzelve aan,, 
en onderscheidde zieh bij Tala-
vera en bij Almeida en Coimbra, 
en viel kort daarop bij de be-
storming van Ciudad Bodrigo. 

* CRAWFORD (WILLIAM HENRV), 
een der , uitstekendste staats-
mannen der Aroerikaansche vrij-
staten, in 1772, te Nelson-
County , in Virginie geboren. 
Hij beoefende de regten, en 
werd reeds in 1807 en 1811, 
als senator tot het congres ver-
kozen. Hier toondé hij zieh als 
eenen der ijverigste voorvechters 
des oorlogs met Engeland, 
stemde voor de oorlogsverkla-
ring, voor de werving van 
50,000 vrijwilligers, en voor 
de vermeerdering des legers met 
25,000 man; hij verklaarde 
zieh echter tegen de wet op het 
embargo-, en voor eene natio
nale bank, in welke beide pun
ten hij tegen de demokratische 
partij stemde. In 1813 werd 
hij gezant aan het hof van St. 
Cloud, en kort daarop minister 
van oorlog en later van finan
cien. De laatste betrekking nam 
hij tot in 1825 waar. Daarop 
onttrok hij zieh aan alle open-
bare posten en begaf zieh naar 
zijn landgoed. In 1827 , werd 
hij door den gouverneur van 
Georgia tot regter benoemd, 
3 



470 C R A. - G R 0. 

en in 1828 en 1831 tot den-
zelfden post door net volk ver-
közen. Deze geleerde, talent- en 
karaktervolle man overleed in 
1834. 

CRÉMIEU (MARDOCHEOS), een 
rabbijn ; te Carpentras in 1749 
geboren, eö te Aix den -22 
Mei 1823 overleden, heeft in 
het licht gegeven : Maumar en 
Dibré Mourdekai (redOvoeringen 
en woorden van MARDOCHEOS) , 
te Livorno gedrukt. Hij heeft 
in. Handschrift eenige werken 
nagelaten, waaronder zieh vooral 
Aanteékèningen op den Talmud 
onderscheiden. 

CRESCINÌ (REMIGIUS), kardi-
naal, te Piacenza den 6 Mei 
1757 geboren, omhelsde den 

• regel van den H. BENEDICTUS 
in de congregatie van Monte-
Cassino, en ondèrwees gedurende 
15 järeh de wijsbegeerte en 
godgeleerdheid in verschillende 
gèstichten zijner orde. Hij werd 
vervolgens met den leerstóel van 
het kerkelijke regt te Parma 
belast.dien hij gedurende 30 
jaren met roem bekleedde. On-
der-rector der universiteit van 
Parma zijnde, was hij te gelij-
ker tijd abt van het klooster 
van den H. JOANNES, en direc-
leur van het còllegie der adel-
lijkeh. Door LEO S i l i n 1826, 
tot bisschop Van Parma be-
noemd, verhief Pius. VIII hem 
in 1829 tot kardinaal. Na het 
Roomsche purper tehebbenont-
vahgen, keerdé hij, bij kleine 
dagreizen, iiaar zijn dioeeeste-
rug, toen hij g'enoódzaakt was 
sich; te Montéfiascone oplehou-

den, alwaär hij den 21 Julij 
1830 overleed. 

CRISMNUS. — Zie CRESPINUS. 
-WbL-

CROPT (sir HERBERT) , te Lon-
den, in 1751 , uit eene oude 
familie geboren, volbragt met 
roem zijne Studien te Oxford, 
alwaar hij tot baccalaüreus in 
de welgOleerdheid werd bevor-
derd. Op raad van den bisschop 
LOWTH (zie LOWTH. T ROBERT-
-Wbk.-), liet hij de pleitzaal 
varen, om den geestelijken Staat 
te omhelzen, en legde zieh van 
dat tijdstip af geheel toe op de 
beoefening der letteren. Na tot 
het besluit te zijn gekornen* 
om het vasteland te bereizen, 
bezocht hij Duitschland, Italic 
en Franhrijh. Hij bevond zieh 
te Parijs, tijdens de vredebreuk 
van het verdräg van Amiens, 
en werd, even als de overige 
Engeischen, in hechtenis geno-
men, en te Bijssel onder opzigt 
gesteld. De studio vertroostte 
hem in zijne gevangenschap. 
Later werd het hem toegestaan 
Amtens te bewonea, en gedu
rende zijn verblijf in die stad > 
ontdekte hij le Parrain magni-
fique van GRESSET (zie dat Art. 
•Wbh,), dien men verloren 
waande. Hij ging eindelijk Pa
rijs bewonen, alwaar hij in 
1 8 1 6 1 overleed. In Engelana 
had hij zieh eerst bekend ge-
maakt door eenige uitgaven, 
onder andere door die der Nage-
latene. Werken van CIIATTERTO«> 
Zijne belangrijkste werken zijn: 
l.o HORATIDS , door de puncluatie 
opgehelderd, Parijs, 1819 , in 
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8.voj — 2.0 Amiteekeningen op 
de Petit carême van MASSILLON , 
Parijs, 1815. CROFT heeft me-
degewerkt aan het Leven van 
YOUNG , aan de Gescliiedenis der 
Engelsche dichters. van JOHNSON. 
Hij heeft in handschrift nage-
laten : Proeve van een critisoh 
Woordenboek der mpeijelijkheden 
van de Fransche iaal. 

* CROMER (MARTINUS) — ter 
vervanging van het&elfde artikel 
in het Wbk. — een Poolsche 
geschiedschrijver, in 1512, te 
Biecs in Galicië geboren „ stu-
deerde in de godgeleerdheid, 
verwierf later de gunst van 
köning SIGISMUNDUS I, die hem, 
als secretaris, aan zijnen zoon, 
SIGISMUNDUS AUGUSTUS , naar 
Wilna mede gaf. Ook na den 
troon te hebben bestegen, be-
hield SIGISMUNDUS AUGUSTUS hem 
aan zijne zijde. Als kanonik 
van Krakau,, regelde CROMER , 
de zieh aldaar bevindende oude 
slaatsschriffen, hetwelk hem de 
eerste aanleiding gaf, om eene 
Geschiedenis van Polen tesehrij-
ven, die tot het jaar 1506 
loopt. Hij gaf dezelve in het 
licht onder den- titel van De 
origine et rebus gestis Polono-
rum, Basel, 1555-, en ver
scheiden malen herdrukt, welk 
•werk weldra voor het beste van 
dien aard werd verklaard. Op 
den rijksdag te Warschau, be-
tuigden de Poolsche standen 
den schrijver voor hetzelve hun-
nen dank* Later werden aan 
CROMER gewigtige zendingen aan 
Paus PAULUS III en aan keizer 
FERDINAND Itoèvertrouwd; lang 
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vertoefde bij te Praag en te 
Weenen, op den Frankforter 
rijksdag en in de Hanzö-steden. 
In 1578, werd hij tot bisschop 
van Ermeland verheven, in 
welke hoedanigheid hij den 23 
Maart 1589 overleed. Rehalve 
de bovengenoemde Geschiedenis 
heeft men nog van hem, de 
volgende belangrijke werken: 
l.o Polonia, sive de situ, po-
pulis, moribus etc. Polonice, 
Basel, 1568 en 1582 ; ditwerk 
wordt door sommigen zelfs hoo: 

ger op prijs gesteld dan zijne 
Poolsche geschiedenis; >— 2.o 
Phocilydes poema, grwee et la-
tind; — 3.o Chrysostomi ora-
tionis octo in latinum versmt 
— 4.o Epistolce Cromeri fami-
liaris; Item 5.o Ad regem pro-
ceres, equitesque polonos, 1589. 
CROMER was vooral als voortref-
felijke Latinist bekend. De be-
ginselen en leerstellingen der 
zoogenaamde hervorming be-
streed hij met ijver in zijne 
handelingen en Schriften, en 
het indringen derzelve in zijn 
bisdom, zocht hij op allerlei 
wijzen voortekomen. 

CROY (GUSTAAF MAXIMILIAAN 
JUSTUS , prins DE) , kardinaal, 
den 12 September 1773 , op het 
kasteel VHermitage bij Vieux-
Gonde geboren, was kanonik 
van het groot kapittel Van 
Slraatsburg , toen de Fransche 
omwenteling uitborst. Hij ging 
eene sohuilplaats zoeken te 
Weenen, alwaar hij zieh nog 
in 1819 bevond, toen.hü tot 
bisschop van Slraatsburg ver
heven werd. Den 9 Januarij 

e 4 
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1820 tot dien sloel gewijd, 
werd hij in het volgendejaar tot 
gröot-aalraoezenier van Frank-
riß, en later tot pair en pri-
micerius der St. Bionysius-kerk 
benoemd. Ia 1824, op den 
stoel van Rouanen verplaatst, 
werd hij eindelijk met hetpurper 
bekleed, dat hij dopr allerlei 
deugden tot sieraad verstrekte. 
De goedheid paarde zieh in hem 
met de waardigheid en vastheid 
van karakter. Bij de omwen-
teling van 1830, hieldhijopde 
bedieningen van zij pen post 
van grool-aalmöezenier waarte-
nemen, en, ofschoon tegenwoor-
dig bij den doop van den graaf 
van Parijs, was Inj het echter 
niet, dienet Sacramentbediende. 
Geheel aan zijne-kudde toege-
wijd, onder welke hij over-
vloedige aalmoezen verspreidde, 
verliet hij zijn dioeees ehkel 
om zijne familie en zijne ge-
boorteplaats te bezoeken. Hij 
overleed te Rouanen, den 1 
Januarij, 1844 , na met de ge-
voelens der lebendigste gods-
vrucht, de H. Öacramenten der 
stervenden te hebben ontvangen. 

* CsOMA VAN KcERCES (ALEX
ANDER) , een beroemde reiziger 
en taalonderzoeker van /Coerces 
in Zevenbergen, volbragt zijne 
Studien in de geneeskunde te 
Göttingen, begaf zieh in 1816, 
naar Turkije, in 1819 »aar 
Egyple en Syrie, in 1820 naar 
Persie, Afghanistan,Kaschmir, 
Tibet, waar hij zieh tot 1830 
ophield. Van daar begaf hij 
zieh naar Calcutta, alwaar hij 
in 1834 , een woordenboek en 
eene spraakkunst voor het Ti-

betaansch in het licht gaf; verde/ 
leverde hij aan het 20.E dl. der 
Asiatic Researches een Overzigt 
van de godsdienst der Tibelanen. 
Hij overleed op zijne terugreize 
van Tibet, naar Europa, in 
1842. 

i 
CUESTA (don GBEGORIO D E L A ) , 

een Spaanschveldheer,in 1745, 
in Biskaaije geboren, was tot 
den rang van brigadier öpge-
klömmen, toen Inj , in 1793, 
den veldtogt legen Frankriß 
mede maakte. De dapperheid, 
waarvan hij bij verschillende 
gelegenheden bewijs gaf, ver
schaffe hem dien van veld-maar-
schalk. Het voordeel, hetwelk 
hij behaalde, in een gevecht, 
waarin FABUE D E L'HÉRAULT 
(zie dat Art.) sneuvelde, Steide 
de plaatsen Saint-Elme, Port-
Vendres en Collioure in zijne 

. magt. Hij Voerde het bevel te 
ürgel, toen de Spanjaarden 
tegenspoeden begonnen te on-
dervinden; hij heroverde later 
Cerdagne (Cerda), en maakte 
zieh gereed om, zieh van Rons-

•sillon meester te maken, toen 
het verdrag van Basel den 
oorlog deed eindigen. In 1798, 
luitenant-generaàl en lid van 
den ràad van Kaslilië benoemd, 
behoorde hij niet tot de vleijers 
van den vorst des vredes. Na 
den val des gunstelings tot 
kapitein-generaal van Qud-Kas-
tilie bevorderd, werd hij kort 
daarna tot het onder-koning-
schap van Mexiko beroepen; 
doch de gebeurtenissen weer-
hielden hem in het schiereiland. 
Hij verzette zieh zoo veel als 
in zijn vermögen was tegOn den 
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invai der Franschen, maar na 
vrij aanmerkelijke nederlagen 
te hebben ondergaan, werd hij',. 
in de maand October 1809 door 
de Junta van Sevilla van zijn 
bevelhebberschap beroofd, en 
begaf zieh naar het eiland Ma
jor kà, alwaar hij, in 1815, 
overleed. 

CURTIUS. — Zie QUINTUS CURTIUS RUFUS -Wbk.-

CUSSY of Cussi (FRANCISCUS ALEXANDER DE) , in Normandije 
uit eene achtbare lamilie gebo
ren , verkreeg een kanonikaat 
in de hoofdkerk. van Bayeux, 
waarvan de omwenteling hem 
niet vergunde lang genot te 
hebben. Hij ging eene schuil-
plaats in Engeland zoeken, en 
kwam eerst lijdens het concor-
daat in Frankrijk terug. Hij 
werd alstoen door den bisschop 
van Bayeux tot lid van zijn 
kapittel benoemd ,• en met een 
der aartspriesterschappen van 
zijn dioeees belast. Zijn naam 
en zijne Verdiensten moesten 
hem tot de bisschoppelijke 
waardigheid verheffen ; maar hij 
had het ongeluk van tot eenen 
sloel beroepen te worden, die 
niet werkelijk openstond, en 
het nog grootere'ongeluk van 
die benoeming aantenemen. Den 
14 April 1813, in de plaals 
vah den heer DE BOULOGNE (zie 
dat Art. -Wbk.-) tot bisschop 
van Troyes benoemd, ontving 
het kapittel het bevel om hem 
de volmagten van administralie 
te verleenen. Na verscheiden 
dagen gedelibereerd te hebben, 
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waren vijf kanoniken van de 
acht van gevoelen hem dezelve 
te moeten verleenen. Een groot 
gedeelte van het dioeees was 
er echter verre af verwijderd , 
het gedrag des kapillels goed 
te keuren. Om de verdeeldheid, 
die er uit ontstond, te doen öp-
houden, raadpleegde men den 
Paus en de kardinalen, welke 
antwoordden dat de regten van 
den heer DE BOULOGNE volko-
men bleven bestaan, en dat 
het kapittel zijne magt was te 
buiten gegaan. De abbö DE CUSSY 
ging intusschen voort het dio
eees te administreren, en werd 
door BONAPARTE ondersteund, 
die te midden der verwarringen 
van'zijneh toestand, in 1814', 
te Troyes gekomen zijnde, den 
tijd vond, om zieh met dez'e-
geschillen bezig te houden, en 
om door het kapittel nieuwe vol
magten aan den benoemden bis
schop te döen geven. Bij de 
restauratie keerde DE CUSSY naar 
Bayeux terug, alwaar zijne deug-
den, en zijne vriendelijkheid 
hem billerlijkerwij'ze deden be-
minnen en hoogachten. Hij 
leefde' er langen tijd in de af-
zondering, en ontving den titel 
van groot-vikaris. Hij is in de 
laatste dagen van 1835, in den 
ouderdom van omtrent 76 jaren 
overleden. 

CUVIER (GEORGE LEOPOLD CHRIS-TIAAN FREDERIK DAGOBERT) , de 
grootste natuurkundige- der laat
ste tijden, te Montbeliard, den 
23 Aug. 1769 geboren, open-
baarde reeds in zijne kindschheid, 
eene weetgierigheid, die zijne' 
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rooeder voor zijne in schijn 
zeer zwakke gezondheid deed 
bekommerd zijn. Zijn smaak 
voor de natuurlijke historie Week 
reeds vroegtijdig, la den öuder-
dom van 15 jaren had hij BUF-
FON reeds tweeraalen gelezen, 
en een gedeeltederafbeeldingen 
gecopieerd. Door zijne ouders 
voor de godgeleerdheid bestemd, 
verzocht hij te vergeefs om zijne 
toelating in het seminarie van 
Tubingen i maar de herlog van 
Wurtemberg haastte zieh om 
deze onreglvaardigheid te her
stellen» door hem eene beurs 
aan de universiteit van Stuttgard 
toetestaan, waaruit verscheiden 
gröote mannen zijn voortgeko-
men, onder anderen de dichter 
SCHILLER , wiens medeleerling 
CÖVIER was. Daar drong hij het 
gebied der talen en lelteren bin
nen, en maakte snelle vorde-
ringen in de wijsbegeerte, de 
regtsgeleerdheid, de teekenkunst, 
en vooral in de natuurkundige 
wetenschappen, het voorwerp 
zijner voorlie/de. In körten tijd 
gelukte het hem een kruidboek 
zamentestellen,voor hetwelke hij 
zieh eene afbeelding in klassen 
gevormd had, en beschreef hij 
een aantal Insekten, welke hij 
zelf geteekend had. Na in 1788, 
zijne Studien volbragt te hebben, 
bewogen hem de geringe mid-
delen zijner ouders, om zieh in 
Normandije met eene bijzohdere 
opvoeding te belasten. De na- i 
buurschap der zee, en de snip- ! 
peruren, Waarover hij kon, be-
schikken, stelden hem in de 
gelegenheid, om aan zijnen 
smaak voor de natuurlijke hi
storie te kunnen voldoen. Het 

is op de kusten van Normandije, 
dat hij zijne schoone ontdek-
kingen omtrent de schelpdieren 
maakte, en dat hij declassificatie 
dier talrijke en verscheiden dier-
soorten begon, welke LINNEÜS 

onder den naam van worm-die-
r,en (Vermes) ver ward heeft. Een 
gelukkig toeval deed hem TES-
SIER (zie dat Art.) ontmoeten, 
die de révolutionnaire vervolging 
ontvlugtte. Reeds bij de_eerste 
ontmoeting ontdekte hij in Co-
viEßden grooten natuurkundige, 
en haaslte zieh, om hem in be-
trekking te brengen met GEOF« 

FHOï SAIN'X-HILAIRE (zie dat Art.), 
reeds hoogleeraar in don plan-
lentuin, die hem schreef: Korn 
te Parijs, onder ons de rol van 
eenen anderen LINNEÜS, vaneenen 
anderen wetgever der natuurlijke 
historie speien. Hij kwam aldaar 
aan in de eerste maanden van 
1795, toen de révolutionnaire 
storm begon te bedaren. Tot on* 
derwijzerder centrale school van 
het Panthéon benoeind, plaatste 
de Tableau etc. (Elémentaire be-
schrijving van de natuurlijke 
historie der dieren), welke hij 
voor zijne kweekelingen zamen-
S t e i d e , hem dadelijk aan het 
hoofd zijner mededingers. Kort 
daarna werd hij beroepen tot 
den leerstoel der vergelijkende 
ontleedkunde van het mus e u r n : 
In December 1795 nam hij 
faezit van denzelven door eene 
redevoèring, waarin de geheele 
kracht van zijneh geest zieh 
openbaarde, en die in het №-
gasin encyclopédique (V dl. biz. 
146) werd gedrukt. Eenmaal 
in het midden dier uitgestrekte 
inrigting opgenomen, nam zijn 
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genie .eene vlugt geeVehredigd 
naar zijne middelefl van onder-
zoek. Naauwelijks waren er 4 
j'aren verloopen, of de uitgave 
zijner lessen van vergelijkende 
ontleedkunde begön, eeü werk 
dat een tijdpunt aangeeft in de 
geschiedenis der wetenschap van 
.de dierlijke organisatie, welke 
v66r hem nog niemand in haren. 
zamenhang en in haar geheel 
had omvat. De leerstoel van het 
collegi© van Frankrijk, waarop 
hij in 1800 DAÜBENTON verving, 
deed een nieuw en talrijk gehoor 
aah zijne. lessen deel nernen. 
Reeds had zieh CUVIER voorge-
steld om alle ontdekkingen van 
uitgegravene dieren (fossilien), 
die totdusverre gedaan waren, 
te beschrijven, om met naauw-
keurigheid, de plaatselijke ge-
steldheid, waar die overblijfselen 
gevonden waren, den aard der 
gronden, waarin zij bedolven 
wären geweestaan te duiden, 
en om eindel'rjk de soorten, 
geslachten en klassen, dier uit
gegravene dieren, Velgenseenige 

. fragraenten van gebeenten, die 
tot dezelve hadden behoord, 
optegeven. Hij had den roem 
deze veelomvattende taak te vol-
brengen, waaraah hij een groot 
gedeelte zijns levens toewijdde. 
Steunende op het beginsel, dat 
er eene naauwkeurige onderlinge 
betrekking (correlatie).. van vor-
meni tusschen de verschillende 
deelen van een bewerktuigd we-
2en bestaat, gelukle het hem 
volgens een bekend orgaan, de 
meesle der overige mede-organen 
te .bepalen. Verstrooide deelen 
vän beenderen waren hem vol-
doende, om de familie en het 

geslacht van het dier aante-
duiden, waartoe het behoorde. 
En zijne gissingen onlvingen, 
door latere ontdekkingeri» eene 
schitterende beVestiging. Terwijl 
hij deze antidiluviaahsche we-
zens weder opbouwdeä beproefde 
CUVIÉR oók om den oorspron-
kelijken staat en de veranderin-
gen onzer planéet te ontdekken. 
De natuurlijke gesteldhéid der 
grondlagen, waarin men de or
ganische fossilien ontdekt, en 
het verschil der beddingen, 
welke deze uitgestorven geslach
ten verbergen, dienden hörn om 
zijne gissingen te gronden be-
trekkelijk de omwentélingen des 
aardbols, waarván hij de ge
schiedenis mededeelde in zijne 
Nasporingen betrekkelijk de Fos
silien. Wel verre van zichy zoo 
ais eenige zijner voorgangers, 
yérmetele aanvallen- tegen de 
verhalen van het böek Genesis 
te véroorlooven, brengt CUVIER 
aan dezelve eene schitterende 
hulde toe, en paarde de getui-
genis der wetenschap met het 
heilig gezag der Schriftuur, ten 
einde de ongeloovigste geesten 
te oveftuigen van de wezenlijk-
heid des algemeenen zondvloeds, 
die eertijds de hoogste bergén 
bedekt heeft. Zijne gewigtige 
werken yerwierven hem de eer-
volste onderschéidingen. In den 
ouderdom van zes en twintig 
jaren tot lid van het instituut 
benoemd (1796), werd hij tot 
secretäris, der klasse Van we-
lenschappen verheven, in het-
zelfde jaar, waarin BONAPARTE, 
eerste cónsul geworden zijnde, 
tot President derzelve werd be
noemd (1800); en van dien 
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oogenblik af ontstonden er tus-
schen deze beide beroemde man
nen geregelde betrekkingen. Bij 
eene nieuwe organisatie van het 
instituut, werd CTJVIER lot een' 
der beide blijvende secretarissen 
deszelven benoemd. Het was in 
die hoedanigheid, . dat hij , in 
1808, zijn Geschiedkundig ver
slag over de vorderingen der na-
tuurlijke wetenschappen, sedert 
1789, vervaardigde, waarin hij 
tegelijkertijd den afgelegden weg 
aanduidt, en tevens het pad 
aanloont, dat nog gevolgd be-
hoort te worden. Hij kwam later 
in de Fransche akademie, werd 
honorair lid van die der op-
Schriften, ja van alle geleerde 
genootschappen der wereld. Bij 
de oprigtiog der universileit, tot 
algemeen -inspecteur benoemd, 
werd hij later raad derzelve, en 
bekleedde achtereenvolgend de 
aanzienlijkste amblen bij het 
openbare onderwijs. In 1813, 
tot rekweslmeester, en in het 
volgende jaar tot staatsraad be
noemd, werd hij in 1819 presi
dent der commissie van binnen-
landsche zaken. Hij ontwikkeldo 
in deze nieuwe loopbaan, eene 
zeldzame werkzaamheid, en 
administrative bekwaamheden, 
welke men zelden. in mannen 
aantreft, die zieh aan de we
tenschappen toewijden. Voor de 
kamer der afgevaardigden met 
de verdediging van verscheiden 
wetsontwerpen belast, wist bij 
die taak met gematigdheid en 
gepastheid ten uitvoer te bren-
gen. -Deze betrekkingen bena-
deelden in het minst niet zijne 
wetenschappelijke werkzaamhe-
den, noch zijne lessen. Den 8 

Mei 1832 , hervatte hij in het 
College de France zijnen door 
het woeden der cholera afge-
broken leergang."» Dezeles, zegt 
een zijner levensbeschrijvers, 
had iets plegtigs en sombers, 
hetwelk scheen aantekondigen, 
dat het voor de laalste maal 
was, dat de geest van zulk een 
meester, zieh aan zijne leerlin-
gen openbaarde." Zij was een 
hoofdinhoud van den leergang 
des vorigen jaars, eene ontle-
ding der leers.tellingen, in onze 
dagen door eenige natuurkun-
digen voorgedragen. — In de 
geheele les heerschte het denk-
beeld, dat een opperste, hoogst-
wijze Geest het heelal heeft za-
mengesteld. Door het onderzoek 
der zigtbare wereld werd men 
der onzigtbare ingeleid, en alom 
wees [het onderzoek des schep-
sels de tegenwoordigheid des 
Scheppers aan. De hoogleeraar 
was minder vermoeid geweest 
dan naar gewoonte, en niets 
deed eenig ongeval'vermoeden. 
Maar den volgenden dag ge-
voelde hij, bij zijn ontwaken, 
eene verlamming in den regter-
arm j weldra openbaarde zieh de 
beroerte, en strekte zieh tot de 
overige ledematen uit. Op Zon-
dag den 13 Mei 1832 , slaakte • 
deze beroemde man den laatsten 
zucht, na het noodlottige uur 
met eene volkomene onderwer-
ping aan den wil der Voorzie-
nigheid, wier wijsheid hygedu-
rende zijn leven, in de werken 
der .schepping had aangebeden, 
te hebben zien naderen. De stad 
Montbeliard heeft te zijner eer, 
bij het huis waar hij het eerste 
levenslicht aanschouwde, een 
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standbeeld opgerigt. Zijne we-
duwe heeft van het gouvorne-
ment eene jaarwedde ontvangen. 
Even als NEWTON, meteendiep-
zinnig en geduldig, als ARISTO

T E L E S , met een algemeen genie 
begaafd, .zal CUVIER door de nä-
komelingschap naast deze gröote 
mannen geplaatst worden. Een 
letterkundige als BUFFON , behoe-
ven zijne lofreden der geleer den 
in niets voor die van FÖNTENELLE 

onder te doen. De kracht van 
zijnen geest was zoo algemeen, 
dat hij al de bedieningen, waar-
mede hij bekleed was, met de-
zelfde uitstekendheid waarnam, 
en indien al de posten, welke 
hij bekleedde in mededing'ing 
waren gesteh!^ zopden hem de-
zelve alle bij eenparigheid van 
stemmen zijn toegekend. Zijne 
bezoldigingen beliepen jaarlijks 
meer dan 40 duizend francs; 
maar hij besteedde dezelve edel-
moediglijk tot den aankoop van 
zeldzame boeken en voorwerpen 
der natuurlijke historie, welke 
hij in het museum deponOerde. 
Hij gaf een schitterend bewijs 
van onbaatzuchtigheid, door de 
heerlijke aanbiedingen, welke 
hem de koning van Pruissen 
deed om hem in zijne Stateh te 
lokken, van de hand te wijzen. 
CUVIER moest de'smart onder-
vinden, van vier zijner kinderen 
hem in het graf te zien voor-
uitgaan, waarvan de oudste zij
ner dochters in haar- 22." jaar. 
Men verzekert dat de smart, 
welke hem dit laatste verlies 
yeroorzaakte, veel bijdroeg, om 
zijne levenskracht te verzwak-
ken. CUVIER heeft in het licht 
gegeven: 1> Tableaü etc. (Ele-

mentaire beschrijving van de na
tuurlijke historie der dieren), 
1798, 1799, in8.vo,Zeldzaam-
— 2.° Discours etc. (Verbände-
ling over de ömwentelingen van 
de oppervlakte des aardbols), 
8.e uitg., 1840, in S.voj dit is, 
zoo als men weet eene inleiding 
tot het volge'nde. werk ; — 3.o 
Recherches etc. (Onlleedkundige 

-nasporingen betrekkelijk de op-
gedolven beenderen van viervoe- . 
tige dieren), 1812, 4 dl.*, in* 
4.t°; 2.e uitg. 1821—24, 5 
dl. n, gr. in 4. t 0; — 4.o Leçons 
etc. (Lessen van • vergelijk'ende 
ontleedkunde), bijeenverzameld 
door DUMERIL en -DÜVERNOY, 
1800 tot 1805,2.« uitg;, 1836, 
10 dl.n, in 8.™ ; — 6.0 Le regne 
etc. (Het dierenrijk, volgens des-
zelfs rbewerktuiging verdeeld), 
1816, 4 dl.», in 4.to ; — 6.o 
Mémoire etc. (Verhandeling om 
te dienen tot de onlleedkundige 

,geschiedenis der slijmdieren — 
mollusques —), 1817, in 4. t 0; 
— 7.o Histoire etc. (Natuurlijke 
historie der visschen), 1828 tot 
1841, 15 dl.», in 4.to ; het 
werk is nog hiet voltooid ; •— 
8.0 Description etc. (Geologische 
beschrijving der omstreken van 
Parijs), met BRONGNURT, 1832, 
in : 4.'° ; — 9.*o Rapport etc. 
(Geschiedkundig verslag betrek
kelijk de natuurkundige iveten-
scJmppen, sèdert 1789], 1808 
en 1810, in 4> en in 8.™, 
herdrukt in 1827; — lO.o Elo
ges etc. (Geschiedkundige lofre
den), der leden van de akademie 
van wetenschappen, van 1800 
tot 1827, 3 dl.», in 8.vo, 1819 
tot 1827; — l l . o Histoire etc. 
(Geschiedenes der natuurkundige 
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wetenschappen mn derzelver oor-
sprong tot op onze dagen), 1841 
tot 1843, 4 < h > , i n 8. T 0 D i t 

i s do ve rzamel ing z i jner l e s 

sen i n he t Collège de France, 
door MâGDELAlNE DE SAINT-ÀGY 
i n he t l i ch t gegevén . COVÏER 
heeft daarenboven aan eeh aan-

l a l we tenschappe l i jke l i jdschrif-

ten m e d e g e w e r k t . Zi jne Lofrede 
door den heer LAURILLARD, z i j -

nen medearbe ider en v r i e n d , 

i s doör dé a k a d é m i e van Besan
con bek roond . 

CuviER (FREDERIK), j o n g s t e 

broeder van den v o o r g a a n d e , 

i e Montbêliard, den 28 Juni j 

1773 g e b o r e n , k g d e z i eh in 

he t begin op de w e r k t u i g k u n d e 

t o e , en b rag t eenigen lijd bij 

e e n e n h o r l o g i e m a k e r d o o r ; tpaar 

zl jn h r o e d è r , dien hij s téeds 

de teederste eh vur igs te gene-

genheid t o e d r o e g , ber iep hem 

naar Parijs, veranderde de r ig-

t ing zijner d e n k b e e l d e n , e n 

ihaakte van h e m •; e e h ' na tuu r -

kenner . Hij gevoelde z ieh niet" 

on tmoedigd door den t i jd , d ien 

hij verloren h a d , en i j v e r i g e 

Studien i n de schei- en na tuu r -

k n n d e stelden hem weldra in 

Staat zijnen breeder in deszelfs 

w e r k z a a m h e d e n : b e h u l p z a a m te 

z i j n , d i e bes temd waren om het 

-gebied der natu url i jke his tor ié 

t e veranderen e n u iüeb re iden . 

In 1802, m e t d e hoofd- redad ie 

v a n het Journal de la Société 
d'encouragement bêlas t , werd 

h i j t w e e ja ren la ie r t o t d i rec teur 

de r menager ie v a n het m u s e u m ' 

benoemd ; en ' deze be t r ekk ing 

verschal te h e m d e m i d d e l e n , o m 

zi jne hewonderenswaard ige b e -

gaafdheid in het waarnemen te 
oefenen, daar hij dezelve toe-
paste op de beoefening der hos-
danigheden en zeden der dieren. 
Het resullaat dezer Studie, welke 

hij ged.urende vier en dertig 
jaren met eene onvermoeide 
volharding voortzelte, was de 
volledige wederlegging van bot 
stelsel van CONDILLAC en van 

zijne leerlingen, die het verstand 
verwarren met het instinct, 
waarvan CDVIER de grenzen in 
de overweging aanwijst, een ver
mögen , dat alleen de mensch 
onder alle wezens der schepping 
bezit. Als inspecteur der aka-
demie van Parijs in 1810, en 
als algemeen inspecteur der uni-
versiteit in 1831, openbaarde hij 
in die betrekking ook dczelfde 
gewoonte der nullige denkbeel
den; en hij heeft er een spoor 
van nagelalen, in zijn werk 
Over het Onderwijs der natwr-
lijke historié in de collégien, 
1838, in 18 .»° , betwelk'hij 
gewenscht had van allen weten-
schappelijken toesle! ontheven, 
en bij gevolg voor de vatbaar-
heid der leerlihgën • toegankejijk 
te zien. Deze uitmuntende man 
overleed te Straatsburg, den 24 
Julij 1838, op den oogenblik, 
waarop v o o r h e m eenen hoog-

leeraarstoel in he t muséum der 
natuurlijke historié was opge-
rigt, welke betrekking deeenige 
eerzucht zijns levens w a s gs-
weest. Zijne Jalrijke Versande-
Ungen zijn verslrooid in hat 
Reoueil du muséum, in de An
nales alsmede in de Dictionnaire 
des sciences naturelles. Afzon-
derlijk heeft hij in het licht 
gegeven : i.° Histoire •etc. (Na-
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I iuurlijke historié der zoogdie-
reri), met GEOFFROY ST. HILAIRE , 
Partys, 1818—27, in fol., 70 
afl." met gékl. plalenj 2.euitg. 
1828—37 , 4 dl .» in 4> ; — 
2.° Des dents etc. (Over de lan
den der zoogdieren, als zoolo
gische kenmerken beschouwd), 

! ib. 1825, in 8.TO, met 103 plt.» 
j Zijne Lofredé, door FLOURENS, 
j is in de Nouv. recueil de l'aca-
I demie des sciences, 18. e deel, 

opgenomen. 

CZACKI (THADEUS) , uit eene 
oude en beroemde familie van 
Volhynië gesproten, te Porick, 

| den 28 Augustus 1765 geboren, 
! trok vroegtijdig de aandacht van 

koning STANISLAUS AUGUSTUS , die 
hem tot lid der commissie van 
de schatkist, en tot landvoogd 
van Novogrodeck benoemde. Na 
de onregtvaardige verdeeling van 
Polen, zijne goederen verbeurd 

V verklaard zijnde, verkreeg hij 
eenen leerstoel aan de höoge-
school van Krakau, dien hij 
met eer bekleedde. Bij den dood 
van GATHARINA II, gaf keizer PAUL hem al zijne bezittingen 
terug. Hij liet zieh niet afschrik-
ken door de lasteringen zijner 
vijanden, en toen ALEXANDER 
den troon besteeg, bood hij hem 
een vertoog van zijn gedrag aan , 
waarover die vorst zoo zeervol* 
daan was, dat hij hem tot ,zij-
nen geheimraad benoemde. Toen 
de akademie van Wilna tot eene 
"Jniversiteit werd verheven, aan-
vaardde hij den post van inspec
teur , _ en droeg veel bij tot de 
oprigting van lagere S c h o l e n , 
voor de kinderen der landlieden. 

Hij slichtte tegelijkertijd te Krze-
mieniec het collegie, bekend 
onder den naam van Gymnasium 
van Volhynie, waarin de regts-
geleerdheid, de wetenschappen, 
de letterkunde en de schoone 
kunsten onderwezen worden. In 
dezelfde stad bragt hij. Scho
len tot stand, voor werktüig-
kpndigen, Organisten, tuinier'd, 
nnderwijzers, enz., alsmede een 
Observatorium, eene boekdruk-
kerij, oenen kruidkundigen tuin 
en een kabinet van natuurkun-
dige werktuigen|; ejndelijk liet 
hij huizen bouwen, om er tegen 
eenen roatigen prijs, de kinderen 
van den armen adel en der Pach
ters, welke hunne Studien wil
den voortzetten, in optenemen. 
Men rekent dat hij tot deze ver-
•schillende 1 gestiebten ruim een 
millioen - guldens aanwendde, 
zijnde de opbrengst van inza-
melingen, inschrijvingen of van 
zijn- eigen vermögen, waarvan 
hij een groot gedeelte aan dit 
vaderlandslievende werk toewijd-
de. CZACKI overleed te Dubno, 
in 1813. Zijne voornaamste wer
ken zijn: l.o Over de tienden; 
— 2.° Over de joden , Wilna, 
1807 5 — 3.o Over de wetten 
van Polen en Lilthauen, der-
zelver geest, oorsprong en over-
eenkomst, enz., Warschau, 1801. 
» Dit werk, zegt FELIX BENT-KOWSKI, in zijne Geschiedenis 
der Poolsche letterkunde, is een 
schat,. waaruit iedereen moet 
putten, die'de geschiedenis van 
Polen grondig wil onderzoeken." 

CZERNI of CZERNY. — Zia CZERNI-GEORGE -Wbk.-
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DABAME (MELCHIOR, baron), 
veldmaarschalk, in 1748, te 
Castelnau-de-Magnoac (Fr. dep.* 
der Öpper-Pyreneen), uit eene 
adellijke familie ' geboren, in 
den ouderdom van 21 jaren in 
het corps der genie opgenomen, 
werd hij tijdens den Amerikaan-
schen oorlog op de AntilHsche 
eilanäen geplaatst. Hij onder-
scheidde zieh aldaar bij verschil-
lende gelegenheden, en ontving 
met den rang van kapitein, 
de decoraüe van den H. LODE-WIJK. In 1789, tot plaatsver-
vangend afgevaardigde van den 
adel van Guyenne, bij de alge-
raeene staten;verkozen-, verving 
hij aldaar den graaf DE SEGUR 
die zijne betrekking bad fte-
dergelegd. Na den afloop der 
ziltingen, .werd hij naar het 
Noorder- en laier naar hei Wes-
ler-leger gezonden. Bij de be-
vrediging der Vendee, werd hij 
lid van verscheiden commissien, 
en tot algerneen . directeur der 
vestingwerken benoemd. Aan 
het leger van halte verbunden, 
diende hij; er met roem, die 
hem vooral in den slag van 
Marengo le beurt vielj hij werd 
benoemd tot chef van het perso-
.neel der genie bij het ministerie 
van oorlog. NAPOLEON belaslte 
hem, op het einde van 1805, 
met de direclie der genie bij 
het Noorder-leger en ' verhief 
hem, in 1807 , tot den rang 

van brigäde-generaal, en zulks 
in belooning voor de schoone 
werken, welke hij' ter verdedi-
ging van Thorn had doen aan-
leggen. Naar Spanje geroepen, 
werd hij ten gevolge der capi-
lulatie van Baylen (zie DUPONT DE L'ETANG) krijgsgevangen ge-
maakt, Irr 1814 was hij bij 
de verdediging van Parijs te-
genwoordig, en in 1815 voerde 
hij het bevel over de. genie bij 
het corps van den generaal LA-MARQUE. DABADIE bekleedde nog 
eenigen lijd den post van alge-
meen-inspecteur van zijn wapen, 
werd gepensionnee'rd, en over-
leed in de maand Maart 1820. 

DACIER (BON JOZEF) , een be-
roemde geleerde; den 1 April 
1742, te Valognes (Fr. Kanaal-
dep.t) geboren, werd door zijne 
ouders tot den geeslelijken Staat 
bestemd, en ontving de kleinere 
orden. Maar hij verliet weldra 
dezen stand, en verbond zieh 
aan de werkzaamhedentot de Gc< 
schiedenis van Franlcriß, door SAINTE-PALAVE en FONCEMAGNE 
bestuurd, welke laatste voor 
zijnen jongen medearbeider eene 
vaderlijke toegenegenheid> op* 
vatte. Toen FONCEMAGNE (zie dat 
Art. -Wbk.-) tot gouvernenr van 
den hertog van Chartres werd 
benoemd, werd DAOIER met hem 
in het Palais-Royal gehuisvest, 
alwaar hij de medeleerling van 
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den prins werd. Het is daar 
dat hij trapsgewijze die uitste-
kende beschaafdheid, dien toon 
des uitgelezenen krings, dat fijn 
geyoel, en die kunst van rede-
nering verwierf, welke het gezel-
schap der geletterden en grooten 
van vorige tijden onderscheidde. 
Beurtelipgs een man der wereld, 
en een man der wetehschap, 
wist hij den tijd te vinden, 
öm de vertaling te leveren der 
Histories varies van JELIANDS en 
van de Cyropaedia van XENO-
PHON. In 1772 , in de akademie 
van opschriften opgenomen, 
werd hij, bij het.ontslag van 
DÜPÜY , in 1782 , blijvende se-
cretaris derzelve, en bekleedde 
die bediening met.eenen ijver,' 
die gedurende zijnen langen 
levensloop geenen oogenblik'ver-
flaauwde. » Het door mij tot 
dusverre gedroomde heil, zeide 
hij, zal ik thans beproeVen." 
Vol van dit edel vertrouwen, 
maakte hij eene gelukkige proef-
neming van zijnen invloed door 
de instelling der Associes libres 
(vrije leden), die aan de akade
mie de leden der godsdienstige 
.corporation verbünden, die tot 
dusverre van de eer waren uit-
gesloten, om in haar midden 
zitting te nemen. Hij deed 
den tegenwoordigheidspenning 
in waarde verdubbelen, en het 
getal der gepensioneerde acade-
mici vermeerderen. Men heeft 
hem ook.de oprigting te danken 
der commissie van handschrif-
ten, welke reeds 14 dl,n in 
4.TO heeft in het licht gegeven, 
met verslagen en uittrekselen 
van onuilgegeven werken, die 

I. DEEL. F f 

tot dö, oudheid of tot de mid-
• deleeuwen behooren. In 1784, 
werd hij door den graaf van 
Provence, later LODEWIJK XVIII, 
tot gescniedschrijver der orden 
van St. Lazare en van Mont-Car-
met benoemd. DACIER zag zonder 
verwondering de omwenteling 
ontstaan, omhelsde, zoolangals 
zij .zieh gematigd toonde, de 
beginselen derzelve. Hij was 
in 1790 , lid der municipaliteit. 
van Partys, en weigerdeeenigen 
tijd daarna het ministerie van 
financien, waartoe hij door LO
DEWIJK XVI beroepen werd. 
Gedurende het schrikbewind, 
dikwijls genoodzaakt om van 
schuilplaats te veranderen, ten 
einde aan de vervolgingen te 
ontsnappen, kwam hij eerst in 
1795, te Partys terug, in welk 
jaar het instituut werd" opge-
rigt, waarbij hij in de klasse 
der geschiedenis werd opgeno
men. Later met eene blijkbare 
gunst door den eersten consul 
bejegend, hervatte hij den loop 
zijner werkzaamheden. In 1800, 
tot.bewaarder (conservateur)der 
nationale bibliotheek benoemd, 
werd hij in 1802 , lid van het 
tribunaat, in 1804 , van het 
legioen van eer, in 1816, hel
per of raadsman bij het Journal 
des Savans, in 1819 , ridder 
van St. MicHAeL, in 1823, 
verving hij den hertog van 
RICHELIEU bij de Fransche aka
demie. Na een leven geheel 
en al aan gewiglige werken 
toegewijd', overleed i D A C M te 
Partys, den 4 Februarij 1833.-
Zijn einde was even zoo zacht 
als zijn leven vreedzaam was 

http://ook.de
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geweest.: Kort voor zijnen dood 
openbaarde hij eenige ongerust-
heid. » Stel ü gerust, äntwoordde 
hem een vriend, indien God u 
slechts een. kwartier-uurs aan-
hoort, zijt gij behouden." Se-
dert 61 jaren lid der akademie 
van opsehriften, was hij de ve-. 
teraan aller academici. Behalve 
de vertaling (in het Fransch) der 
Geschiedenissen van ÌELIANUS , 
1772, in 8 . f ° , en van de Cy-
ropaedia van XENOPHON, 1777, 
2 dl. n, in 12."«', heeft men' 
van hem verscheiden Verhande
lingen en de Geschiedenis der 
akademie, in de zes laatste deelen 
der oude verzameling, en in de 
acht eerste der nieuwe; Rapport 
(Verslag) over de vorderingen der 
geschiedkundige wetenschappen 
en der letterkunde, sedert 1789, 
Parijs, 1810, in 4.»° en in 8 . ™ , 
en een aantal Geschiedkundige 
aanteekeningen over KLOPSTOCK , 
HEYNE, CHOISEÜL-GODFFIER , enz. 
DACIER heeft gróotendeels den 
tekst zamengesteld van de Griek-
sche beeldbeschrijving Van VIS
CONTI (VISCONTI E . Q. -Wbk.-). 
Ook heeft hy zieh verscheiden 
jaren met eén gewigtig' werk be-
zig gehouden over den geschied-
schr'y'ver FROISSART (zie BUCHON). 

* DAHMEN (HUBERTUS) , een in 
körten leeftijd beroemd' gewor
den Nederlandsche componist, 
in 1812, te Amsterdam geboren, 
werd door zijn' vader, een zeer 
verdienstelijken fluitisi, met zijne 
beide oudere broeders, in het 
bespelen der fluit en degronden 
der toonkunst onderwezen. De 
verder slrevende geest van HU
BERTUS vond echter weldra geene 

genoegzame voldoening, in een 
zoo beperkt instrument als de. 
fluit is. Hij begon zieh op de 
viool en de violoncel toeteleggen, 
welk laatstgehoemd instrument 
bijzonder met zijne ernstige in
borst strookte. Onder deleiding 
van zijnen bekwamen meester, 
CHR. VAN BRÜSSEL maakte hij 
dan ook weldra zulke belang-
rijke vorderingen, dat hij in de 
best bezette orchesten en inobli-
gaatstükken kon optreden, en 
zelfs een jaarlijksch concert ge-
ven. Ook met de gronden der 
compositie had hij zieh reeds 
vroeglijdig, meestal door eigene 
Studie, zonder regtstreeks on-
dorwijs, vertrouwd gemaakt, en, 
in weerwil zijner menigvuldige 
werkzaamheden, wist' hij nog 
tijd uittewoekeren tot het com-
poneren van een aantal uitge-
breide muzijkstukken. Tot de 
meest verspreide derzelve behoo-
ren- ööne Symphonie, opge-
d ragen aan het concert-gezelschap 
Blaas- en Strijklust; Mae Opera 
AZALAIS, waarvan het Fransche 
tekstboekje is verloren geraaktj 
een declamatorium, FRANS NAE-
REBOUT, door den heer RONDEAU? 
vier Concert-Ouvertutcs; drie 
Concertstukken voor de clarinet, 
£6n dergelijk voor de basson; 
een voor den hören, en ver
scheiden andere voor de violon
cello, en voor de viool en violon
cello. Zijn laatste werk, eene 
aria voor sopraan met obligaaj-
horen en orchest, doorhemzel-
ven met Opus 25 geteekend, 
had hij den 11 October 1837 
voltooid j, en aan de Verdienste-
Ujke zangeres, mej. DE BOER 
opgedragen. In zijne orchest-
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stukken merkt men eenen vloei-
jenden natuurlijken styl, on-
derhoudende idees, en eene zorg-
yuldige instrumentering op. Zijn 
declamatorium bevat voortreffe-
lijke en schoone schilderingen. In 
zijne zangstukken heerscht ge-
voel en uitdrukkihg, terwijl zijne 
obligaatstukken eene naauw-
keurige kennis der instrumenten 
verraden, voor welke hij dezelve 
schreef. Zijn toon op zijn lie-
velings-inslrument (de violon
cello) was rein,.kernig en vast; 
zijne vaardigheid buitengewoon, 
zijne voordragt mannelijk en 
krachtig. Zijn gedrag was on-
berispelijk, zijn karakter ernstig, 
bescheiden enbedaard. Tevroeg 
wérd alzoo deze jeugdige, veel-
belovende toonkunstenaar, aan' 
zijne hem minnende bloedver-
wanten en vrienden en aan de 
kunstwereld ohtrukt, daar eene 
kwaadaardige ziekte hem reeds 
den 21 December 1837, en alzoo 
in het 25.° jaar van zijnen ouder-
dom, in zijne geboorteplaats in 
het graf sleepte. Na zijn overlij-
den vereenigden zieh zijne kunst-
vrienden, waaronder. voorname-
lijk de beroemde VBUGT , ter 
aan wending van pogingen qm in 
de behoeften zijner diepbedroef-
de, vèrlatene moeder, met een 
vijftal nog onverzorgde hinderen 
te vöorzien, welke pogingen met 
den besten uitslag bekroond wer
den. Zoodat de Verdiensten van 
HUBERTUS DAHMEN, voor de zijnen 
ook na zijnen dood nog nüttig 
waren. 

DALBERG (WOLFGANG HERI
BERT , vrijheer VON), broeder van 

F 

den prins-bisschop van Constans 
enz. (zie DALBERG -Wble.-), in 
1750 bij Worms geboren, en in 
1806 te Manheim overleden, al-
waar hij een tooneel had gesticht, 
dat een der voornaamste van 
geheel Duitschland is geworden. 
Behalve verscheiden vertalingen 
(in' het Hoogduitsch).of navol-
gingen van SHAKESPEARE en CUM
BERLAND , schreef hij eenige 
tooneelstukken, waaronder men 
voornamelijk telt: l.o Kora; — 
2.o Montesquieu; — 3.o der 
Mönch von Kamel, Walwa'is 
und Adelaide enz. 

DALBERG (JOHAN FRIEDRICH 
HUGO , vrijheer VON) , broeder 
van den voorgaande, in 1752, 
te Koblenz geboren, en in 1812 
te Aschaffenburg overleden, ver-
koos zijri kanonikaat van Worms, 
en de beoefening der kunsten 
en letteren, boven de eereambten 
en waardigheden. Hij werd een 
zeer bekwame piano-speler, en 
zijhe talrijke Sonaten, die hem 
mede als componist deden ken
nen, zijn in 10 of 12Werken, 
vereenigd, die nog zeer gezoeht 
worden. Hij heeft daarenboven 
verscheiden geachle werken za-
mengesteld over de toonkunst, 
en over de letterkunde der Hin
dus. Ook gaf hij eene soort 
van Roman in het licht, geti-
teld : GescMedenis eener familie 
ander de Krüzen, waarin de 
schrijver een overzigt levert van 
de Oostersche godsdiensten; dit 
werk is in het Frahsch vertaald, 
onder den, titel ,van Meliald et 
Zedeli, 

f 2 
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* DALBERG (EMMERICH JOZEF , 
herlog VON), zoon van WOLFGANG HERIBERT, in 1 7 7 3 , te 
Mainz geboren, vroeger in Ment-
zer, daarna inBeijerschedienst, 
werd in 1803 gezant van den 
keurvorst van Baden in Parijs. 
Hier verwierf hij de gunst van TALLEYRAND, en ontving van NAPOLEON, die hem tot de ope
ning van zijn huwelijk met de 
aartshertogin MARIA LOUISE ge-
bruikte, in 1810 den rang van 
hertog, en eene dolalie van vier 
millioenen francs. Toen TALLEYRAND in ongenade verviel, 
verwijderde zieh ook DALBERG. 
Na het binnenrukken der bond-
genooten te Parijs, in 1814-, 
bij welke gelegenheid hy" met TALLEYRAND, zeer in het belang 
der BOURDONS gewerkt had, werd 
hij lid van het provisioneel be-
stuur, verscheen op het Wee-
ner-congres als tweede gezant 
van Frankrijk, en onderteekende 
de vervallenverklaring van NAPOLEON. Na de tweede restau-
ratie, door den koning tot pair 
en minister van Staat benoemd, 
verkreeg hij den gezantschaps-

. post te Turijn en later teWeenen, 
na afloop waarvan hij zijn stam-
kasteel Bernsheim ging betrek-
ken, alwaar hij in 1833 over-
leed. 

DALLAS (KAREL ROBERT), een 
letterkundige, de zobn van eenen 
arts, werd Jamaika geboren j 
begon zijne opvoeding te Mus-
selburg in Schotland, en bragt 
dezelve' te Kensington ten einde. 
Na door Frankrijk en Amerika 
gereisd te hebben, vestigde hij. 
zieh in Engeland, alwaar hij 

zieh deed opmerken door zijne 
oppositie tegen de beginselen der 
•Fransche omwenteling, en door 
zijnen ijver voor de Jes'uiten. 
In vriendschapsbetrekking met 
lord BYRON staande, aan wien 
hij voorzeide, dat hij eenmaal 
de eerste privaat-persoon van 
Fngeland zoude zijn, onder-
vond hij van denzelven eene 
bestendige welwillendheid. Na 
den val van NAPOLEON, kwam hij 
in Frankrijk terug, waarvan het 
luchtsgestel zijner gezondheid 
gunstig was 5 hij verkreeg het 
consulaat van Havre, en over-
leed in die stad den 20 Novem
ber 1824. Behalve vertalingen 
in het Engelsch van de Geschie-
denis der omwenteling, door BER-TRAND DE MOLLEVILLE , en van 
eenige andere werken, heeft men 
van hem: l,o Mengel-poezij, ge-
volgd door een treurspel (LCCRE-
TIA) en eenige zedelijkeproeven, 
Lenden, 1797, in 4 . t 0 ; — 2.o 
Grondregels der zelfkennis, 
1 8 0 2 ; — 3.o Geschiedenis der 
ontvlugte Negers, 1803 , 2 dl.« 
in 8/v°5 — 4.o Niet'te huis, 
een blijspel, 1 8 0 9 ; — 5.o De 
nieuwe sawenzwering tegen de 
Jesuiten ontmaskerd, 1815, in 
8vfo [Het is van dit werk dat 
de Eerw. J . V. JANSSEN , toen-
maals R. C. kapellaan te Arn-
hem, en later als verdienstelijk 
missionaris te Paramaribo over-
leden, onder den eenvoudigen 
titel van: Over de orde der Je
suiten, eene Nederduitsche ver-
taling heeft geleverd, Beventer, 
1831 , 2 dl.M*N gr;8.vo]. Zijne 
Bomans zijn gezameölijk uitge-
geven, in 7 dl», in 1 2 . m 0 Het is DALLAS, die de in 1824, m 
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het licht gegeven Briefwisseling 
van BYRON heeft verzameld, en 
die als legataris zijner.hand-
schriften, de uitgever van ver
scheiden zijner werken is ge-
weest. 

DAMAS (ROOER, graaf DE), lui-
tenant-generaal, in 1765 gebo
ren , was, reeds in den ouderdom 
van 14 jaren, onder-luitenant 
in het regiment des konings; 
de zucht naar roem bewoog hem, 
om in dienst van Rusland over 
te gaan, dat den oorlog aan de 
Türken .had verklaard, en Inj 
onderscheidde zieh bij verschal
lende gelegenheden, voorname-
lijk voor Otchakoio, alwaar hij 
devlagvan het Ottomannisch ad-
miraal-schip wegnam. Tot beloo-
ning van dit heldenfeit,ontving 
hij van de keizerin GATHARINA 
met eenen vleijenden brief 
het commandeurs-kruis van St. 
George. Hij bood zijne diensten 
bij den graaf - van Arlois aan, 
die te St. Petersburg was ge-
komen, en volgde hem naar 
Engeland met . den titel van 
deszelfs adjudant. Op het vaste-
land teruggekeerd, maakte hij 
den veldtogl van 1793 mede, 
bnder de bevelen van CLAIRFAIT , 
en begaf zieh, vervolgens paar 
het leger van Cowde,waarbijhij 

' gedurende vier jaren het bevel 
Voerde over een legioen van zij-
nen naam. In 1798 in de dienst 
van den koning van Napels op-
genomen, was hij de eenige van 
al de Napolitaansche veldheeren 
die zieh onderscheidde, door aan 
de Franschen het hoofd te bie-
den (zie GHAMPIONNET -Wbk;-), 

en toep allen de wapens neder-
legden, gelukte het hem , ter-
wijl hij voet voor voet den grond 
aan de overwinnaars betwistte, 
Ealabrie te bereiken. Deze af-
togt wekte zelfs de bewondering 
dergenen; welke hij met zoo veel 
moed bestreed. Inl8Öl,voerde 
hij te jRomeAet bevel over een 
Wapolitaansch corps, eh in 1805, 
in Ealabrie, alwaar hij andermaal 
bijna alleen de eer van dat leger 
handhaafde. In 1814,inFrank-
rijk teruggekeerd, werd hij tot 
gouverneur van Lyon benoemd. 
Daar hij zieh in 1815 tegen den 
intögt van NAPOLEON in die stad, 
niethad kunnen verzetten, volgde 
hij den koning naar Gend, en 
werd met eene zending naar Zwit-
serland belast. Bij de tweede te-
rugkomst des konings werd hij 
door de departementen Cole-d'Or 
en Baute Marne tot afgevaar-
digde benoemd. De onlusten van 
Grenoble noodzaakten hem naar 
Lyon terugtekeeren, alwaar het 
hem gelukte de openbare rust 
te handhaven. Hij overleed op 
het kasteel Cirey, in September 
1823. 

DAMAS-CRUX (STEPHANOS BA
REL, hertog VAN), uit dezelfde 
familie als de voorgaande, doch 
uit' eenen anderen tak, werd op 
den 10 February 1754, op het 
kasteel Cnw, in Nivermis gebo
ren. In de wieg reeds tot ridder 
van Malta verheven, trad hij in 
1770 in dienst, en maakte den 
Amerikaanschen oorlog mede, 
waarvan de uitslag was de be-
•vestiging der Vereenigde Staten, 
en derzelver erkenning door En-
3 • ••• 
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geland. Bij de Fransche omwen-
teling was hij kolonel van het 
regiment van Vexin, dat hem ge-
deeltelijkin de uitwijking volgde, 
en waarmede hij den veldtogt 
•van 1792 maakte. Hij vormde 
vervolgens een legioen van zijnen 
naam, dat. hij achtereenvolgend 
in dienst van Holland en En-
geland stelde. Nadat zijne infan-
terie te Quiberon verslagen was 
(zie SOMDREUIL • K. V. D E -Wbk.-), 
vormde hij uil de manschappen, 
die hem overbleven, eenhoeza-
ren-regiment; en geleidde het in 
1796, naar het leger van den 
prins van Conde. Reeds in het 
voorgaande jaar had de koning 
hem tot veldmaarschalk be-
noemd; en sedert dat tijdstip 
•was hij verbonden aandenper-
söon des hertogs van AngouUme, 
dien hij gedurende zijn verblijf 
in Polen en Engeland vergezelde. 
In 1814, met dien prins in En-
geland teruggekeerd, ontving hij 
in hetzelfde jaar den titel van 
luitenant-generaal en van groot-
kruis van den H. LODEWIJK. Hij 
behoorde tot het getal der hoofd-
officieren, die in 181S, met den 
hertog van Angouleme, beproef-
den, om zieh tegen den voort-
gang van den van het eiland 
Elba, ontsnapten NAPOLEON te 
verzetten. Bij de tweede terug-
komst des konings, werd hij 
tot pair van Frankrijk verheven, 
en tot. gouverneur der 11.« en 
20.« militaire division benoemd. 
In het volgende jaar ontving hij 
den titel van hertog, eh later 
het bevelhebberschap overde2.de 

afdeeling, welke hij tot in 1830 
behield. Later aan alle zaken 
vreemd geworden, leefde hij in 

de afzondering en overleed-tePa-
rißs den 30 Mei 1846. De he-

oefening der godsdienstpligten 
vertroostte zijnen ouderdom,en 
zijn verscheiden werd door de 
troostmiddelen der BLerk gehei-
ligd. 

DAMESME (EDODARD ADOLPHE 

DEODAT MARIE), te Fontaine
bleau, in 1807 geboren, werd 
in de school van la Flèche op-
gevoed, kwam in 1824 in SainP 
Cyr, welk gesticht hij, als lui-
tenant, na drie jaren weder ver-
liet. Nain 1832, bij het beleg van 
Antwerpen tegenwoordig te zijn 
geweest, verzocht hij om mede 
naar Afrika over te steken, 
en nam aldaar deel aan de voor-
naamste krijgstogten, welkede 
Fransche wapens indekoloniën 
beroemd maakten. Door een ge-
weerschot in eene ontmoeting 
met de Arabieren gekwetst, was 
hij, ter bevordering zijner gene-
zing, genoodzaakt naar Franhryh 
terugtekeeren, en ontving den 
titel van luitenant-kolonel bij 
het 11.e reg.* ligt-gewapenden. 
In 1846 detacheerde men hem 
naar Saint-Omer, ten einde hem 
aldaar het commandement over 
de schiet-school optedragen. In 
1847 tot kolonel, en in het 
volgende jaar tot veld-maarschalk 
hevorderd, werd hij na de Fe-
bruarij-revolutie met de organi-
satie der mobiele garde belast. 
De ijver, het beleid en het fijn 
gevoel, welke • hij in deze nfl-
telige taak aan den dag legde, 
maakten hem dierbaar aan zijne 
jonge, aan de gewoonten der 
militaire tucht nog zoo vreemde i 
Soldaten. Gedurende de nood-
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Ioltige dagen van Junij 1848, 
bestuurde hij gedurende twee 
dagen, de verdediging van het 
wijk St. Jacques, en werd den 
24 door eenschotgetroffen, dat. 
hem de linker-dij verbrijzelde. 
Eerst naar het Luxembourg 
en daarna naar het hospitaal 
van Val-de-Grace vervoerd, on-
derwierp hij zieh aldaar met 
moed, aan de folterende kunst-' 
bewerkingen, welke men van 
hem vorderde, doch dezelve wa
ren niet in Staat hem te redden, 
en hij overleed den 26 Julij, 
na met eene stichtelijke onder-
werping de troostmiddelen der 
godsdienst ontvangen te hebben. 

* DAMIANUS en COSMAS (Hei
ligen en Martelaten), in Arabie 
geboren, stamden zij uit eene 
rijke, edele en waarachtig chris-
lelijke familie. Nadat zij zieh 
in hunne jeugd, met het beste 
gevolg op de wetenschappen had-
den toegelegd, werden zij zeer 
ervaren in de geneeskunst, en 
verwierven door hunne deugden 
de grootste achting, zelfs bij 
de Heidenen. Zij waren zeer 
gelukkig in het genezen der 
zieken. Dikwerf maakten zij 
slechts het teeken des heiligen 
kruises, verbonden met vurige 
gebeden over de hulpbehpeven-
den, en op denzelfden bogen-
blik verlieten deze hersteld, hun 
ziekbed. Dit verwekte eeneal-
gemeene verbazing, en het be-
viel den Heidenen vooral, dat 
de beide artsen zieh in alles 
zoo onbaatzuchtig toonden. Op 
deze wijze gelukte het hun te-
•vens eenemenigte Heidenen tot 

het christelijkgeloof tebewegen, 
en dit was voornamelijk het 
geval te Mgea in Cilicie, waar 
zij zieh eene reeks van jaren 
ophielden. Maar ook in deze 
stad barstte toenmaals eene ver-
schrikkelijke vervolging tegen de 
helpers van het christelijke ge
loof uit. LVSIAS , de landvoogd 
van Cilicie, gaf het bevel voor 
allen deze beide broeders ge-
vangen te nemen en voor zijnen 
regterstoel te voeren. Hierzou-
den zij moeten besluiten den 
afgoden te offeren. Zij echter 
zeiden:, » Uwe godheden zijn 
afgoden zonder leven en magt: 
er is slechts öön God en Heer 
die hemel en aarde geschapen 
heeft, dien bidden wij aan. Er 
is slechts een Heer en Heiland, 
JESUS CHRISTUS, die voor ons 
en alle menschen aan het kruis 
gestorven is. Liever willen wij 
sterven, dan Hem ontrouw 
worden. Wij vreezen noch uwe 
bedreigingen, noch den dood." 
Na deze moedige verklaring 
spande men hen op de fblte'r-
bank, en rekte hun het geheele 
ligehaam uit elkander. Daar zij 
echter ook in deze verschrikke-
lijke pijnigingen, standvastig en 
welgemoed in de belijdenis van 
JESUS volhardden, velde LYSIAS 
het vonnis ter onthoofding. Met 
zigtbare vreugde vernamen zij 
de- uitspraak van hunnen na-
bijzijnden dood, om weldra voor 
eeuwig met hunnen geliefden 
Heiland vereenigd te zijn. Bid-
dende ontvingen zij in 303 den 
zwaardslag. Hunne heilige ge-
beenten werden onder MAXIMI-

, L I A A N I, op den 8 Mei 1649 
4 
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van Bremen naar München over-
gebragt, om aldaar in de St. 
Michaels-Kerk, onder het voor 
hen bestemde kruis-altaar bijge-
zet te worden. De hoofden der 
neide Heiligen had echter reeds 
hertog WILLEM, in het jaar 1606 
van den bisschop van Bamberg, JOANNES FREDERICOS , ten ge-
schenke bekornen, en derwaarts-
verplaatst. Hun feestdag wordt 
op den 27 September gevierd. 

DAMREMONX of DANREMONT 
(KAREL MARIA DIONYSIUS, graaf 
BE), een Fransch veldheer, in 
1783 te Chaumont geboren, 
werd in 1803 in de school van 
Fontainebleau opgenomen, welke 
hij in het volgende jaar als 
onder-luitenant bij de jagers te 
paard verliet. In 1807 , ' tot 
luitenant-adjudant van den ge-
neraalDEFRANCE benoemd, werd 
hij vervolgens den generaal MARMONT loegevoegd, en verhief 
zieh door eenen eervollen dienst-
tijd, tot den rang van kolonel. 
Hij had de veldtogten van 1806 
en 1809 in Balmatie, die van 
1811 en 1812 in Spanje en 
Portugal, en eindelijk die van 
1813 en 1814, bij het groole 
leger medegemaakt. Tijdens de 
restauratie onder het bevel van 
den hertog van Bagusa geble-
ven, duurde het met lang of 
hij werd aan het hoofd van het 
legioen van Cote-d'Or geplaatsfj. 
in 1821 werd hij tot den rang 
van veldmaarschalk verheven, 
en voerde in 1823, in den 
oorlog • van Spanje het bevel 
over een legercorps. Van 1825 
tot 1829 bekleedde hij verschil-
lende bedieningen bij de mili-

taire administratie, en werd aan 
het buitengewone gezantschap 
in Rusland toegevoegd. In 1830, 
nam hij deel aan den togt naar 
Afrika, en was eendercerslen, 
die van dat gewest, waar hij 
eenen roemrijken dood moest 
vinden, bezit namen. Een 
langdurig verblijf in dat land, 
Steide hem in de gelegenheid, 
om over het beheer der kolonie, 
bijzondere ervaringen op te doen. 
In 1837, tot algemeen land-
voogd van Algerie benoemd, en 
met het opperbevel over de 
tweede onderneming tegen Con-
stantine belast, sneuvelde hij 
onder de muren dier stad, den 
12 October 1837 , door eenen 
kogel in de borst getroffen, op 
den oogenblik dat hij de batteri} 
der bres ging inspecteren. Zijn 
lijk, naar Frankrijk o vergebragt, 
is in de kerk van het invaliden-
gesticht bijgezet. 

DANDOLO (de graaf VINCEN-
T I U S ) , een beroemde scheikun-
dige, den 26 October. 1758, te 
Venetie geboren, behoorde niet 
tot de familie van den doge 
vap dien naam (zie DANDOLO 
•Wbk.-) ; maar wist zieh door 
zijne Verdiensten en talenten 
te verheffen. Na met veel roem 
zijne stpdien te Parijs ten einde 
te hebben gebragt, kwam hij 
te Venetie terug, alwaar hij eene 
apotheek oprigtte, die door ge-
heel Italie beroemd werd. Een 
voorstander der pneumatische 
scheikunde zijnde, die in Frank
rijk was beginnen te ontluiken, 
maakte hij dezelve aan de Ita
lianen bellend door zijne verta-
lingen der werken van LAVOISIER, 
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van GuiTON-MoRVEiü, van FOUR-
CROY en . van BERTHÖLLET. . In 
1797 ónttrokken hem de ge-
beurtenissén aan zijne werk-
zaamheden. Tot president der 
provisioneele administra tie be-
noemd, werd hij tot BONAPARTE 
afgevaardigd, die weldra het 
Yenetiaansch grondgebied bin
nen trok. Men weet dat hij aan 
degene, die hem riepen, beloofde 
hunne nieuwe republiek te 
zullen handhaven, en dat hij 
weldra met deze beloffce den 
spot dreef, door Venetie aan 
Oostenrijk aftestaan. Verpligt, 
om zijn vaderland te vertaten, 
kwam DÁNDOLO te Milane, alwaar 
hij tot lid van den grooten 
raad werd benoemd. Na de 
overweldiging van Italié' door 
de Auslro-Russen, in 1799, 
begaf hij zieh naar Frankrijk, 
en gaf er in het licht Les 
hommes nouveaux (De nieuwe 
mannen), een staatkundig werk, 
dat weldra vergeten was. D e 
overwinning van Marengo ver-
gunde hem in 1800 naar Milane 
terugtekeeren, alwaar hij M 
werd van het collegia der Dolli, 
en algemeen proveditor in Dal
matic. Wegens eenige geschil-
len , • die hij met de Fransche 
veldheeren had, teruggeroepen, 
verkreeg hij in schadeloosstel-
ürjg, met den titel van graaf 
eenen post in den senaat. • Bij 
de restauratie vestigde hij zieh 
in zijne eigendommen op het 
grondgebied van Várese, alwaar-
hij den 13 December 1819 aan 
eenen aanval van beroerte over
bed. Men heeft hem een aantal 
werken te danken, onder welke 

F f 

men onderscheidt: l.o Del go
verno delle pecore, Milane, 1804, 
in 8. T 0 ; — 2.o II buon governo 

' de' bachi da seta (zijdewormen), 
1806, in 8.vo, door P. H. FON
TANELLE, in het Fransen ver-
taald; 5.o uitg. 1839, in 8 . ™ j 
— 3.o Discorso sulla pastori-
gio, 1806, in S.voj — 4 . 0 Eno
logia of de kunst om wijnen 
te vervaardigen, 1812, 4 dl.11, 
in 8 , 'o j 1820 ; 3 dl.»j — 5.o 
Storia de' bachi da seta, go
vernati co' movi metodi 1819 , 
cause dell' avilimento delle 
Granaglie, 1820', in 8 . ™ 

* DANHADSER (JÓZEF) , een 
beroemde schìldér, te Weenen 
in 1805 geboren, en in de school 
van PETER KRAFFT tot kunste-
naar gevormd, opende in 1826 
zijne • loopbaan. op de akademi
sche tentoonstelling te Weenen, 
met drie groote voorstellingen 
üit de Dudolßade van LADISLAUS 
PYRKER, met welkè het hem 
gelukte de opmerkzaamheid op 
zijn talent te vestigen. Na deze 
volgde op de Weener tentoon
stelling, in 1828, het graf van 
WALLENSTEIN , en in 1832, de 
dood van OTTOKAR. Met het 
hoofdaltaarstuk voor de dom-
kerk te Erlau, den Marteldood 
van den- E. JOANNES voorstel-
lende, dat de grootste schilderij 
van zijne handis, besloot hij 
de' historische g'enre, terwijl 
hij voortaan, enkel den na-
tuùrdrang van zijn hem tot 
volksschilder bestemmend talent 
volgde. Had zieh de begaafd-
heid van DANHADSER voor eene 
levendige voorstelling, door ver* 
6 
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scheiden kleinere stukken reeds 
genoegzaam bewezen, die in de 
in 1830 en 1832 , ten toonge-
stelde schilderten: Pegasus in 
hetjuk, de Slapenden, de Nieuut-
jaarswenschers en eenige Tafe-
reelen uit uierkplaatsen derzelver 
vöortzetting vonden, zoo trad 
hij als nu • mel een tafereel, 
hetwelk hij de Vergankeltykheid 
noemde, en waarop men een 
doodshoofd en eenen zandlooper, 
te midden van voorwerpen van 
aardsche pracht en heerlijkheid ' 
ontwaart, en nog raeer met 
zijn gelijktijdig (1834) ten toon-
gesteld schüderstuk, voorstel-
lende het Berouw van eenmeisje, 
dat aan hare ouders- hären mis-
stap bekent, in dat tijdperk op, 
hetwelk hem den roem van 
eersten volksschilder in Weenen 
zou waarborgen. Van af 1840 
ontstond er een keerpunt in 
zijn leven.als kunstenaar; men 
zag hem van de bereikte hoogte 
afdalen, en den nadruk des 
geestes. afleggen, terwijl hij 
voortaan enkel tot de voorstel-
ling van zjgtbare voorwerpen 
overhelde; doch, terwijl zijn 
geest den zwanenzang aanhief, 
snelde zijne kunst als met reu-
zenschreden hare voleinding te 
geinoet. In 1841 , zag men 
slechts twee stukken van hem 
ten toon gesteld: het rpmanle-
zen en de zondagsrust, en de 
tentoonstelling van' 1842 , kon 
slechts eene enkele schilderij 
de gelukwensching (Gratulation) 
van hem aantoonen. In 1843, 
toonde hij echter weder meer 
leven, waarvan onderscheidene 

. kleine stukken getuigen. Ook 
in 1844 was hij zeer werkzaam, 

en in het jaar van zijn overlij-
den, 1845, voltooide hij het 
heerlijke schüderstuk, de vrouw 
op den trap (das Weib auf der 
Stiege) voor den koopman BACK, 
alsmede dat, hetwelk al zijne 
vermoedens uitdrukte, de Vier-
avond , en kört, na er de. hal
ste hand aan te hebben gelegd, 
jüist toen hij zieh met de 
voorbereidselen bezig hield, tot 
eene groote Hemelvaart van 
MARIA (voor het hoogaltaar der 
hoofdkerk van Gran bestemd), 
riep de dood hem, na een 
kortstondig ziekbed van zijn 
dagwerk af. Met hem daalde 
een groot kunsttalent en een 
der voornaamste vertegenwoor-
digers der Volksschilderkunst 
in den verheven zin ten grave. 
~ Van verscheiden zijner stuk
ken, heeft de - graveernaald 
plaatwerken bezorgd, 

DANNECKER (JOHANN HEINRICH), 
een beroemde beeldhouwer, in 
1758 te Waldenbuch, in het 
opperambt Stuttgard, geboren, 
was de zoon van eenen stal-
knecht van hertog EAREL van 
Würtemberg. Zijn vader, onte-
Vreden- over den smaak welken 
hij voor de kunsten aan den 
dag legde, weigerde hem. alle 
middelen van onderwijsj maar 
door zijne m'oeder ondersteund, 
die zijne ontwerpen voor de toe-
komst levendig ter harte nam, 
maakte hij niettemin in zijne 
kunststudien snelle vorderingen. 
Door hertog K'AREL onderschei-
den, die hem eenige werken 
deed uitvoeren, en hem eene 
jaarwedde van 300 guldens toe-
kende, kwam hij te Partys, 
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alwaar hij twee jaren doorbragt 
in de werkplaats van PAJOU , 
die hem den smaak voor het 
oude inboezemde. Hij begaf 
zieh vervolgens paar Borne, al
waar hij onder de leiding van 
CANOVA en THORWALDSEN, de 
Grieksche meesterstukken be- • 
oefende. Op uitnoodiging van 
hertog EAREL, zijnen voortdu-
renden beschermer, naar Stutt
gard leruggekeerd, werd hij 
aldaar hoogleeraar der beeidende 
kunsten aan de Karls-Aliademie, 
en bragt voor zijnen MECENAS, 
zoowel als voor de voornaamste 
vorsten van Duitschland ver
scheiden werken ten uitvoer. 
Hij overleed te Stuttgard in 
1841.. Onder de schoonste 
zijner menigvuldige voortbreng-
selen, behooren: l.o het mar
ineren praalgraf van graaf 
ZEPPELIN , op het kerkhof van 
Luduiigslurg; — 2.° de borst-
beeiden van LAVATER , SCHILLER 
en GLÜCK ; de groepen ARIADNE 
op een inipaard g'ezeten; — 
BACCHUS enz. Niets evenaart 
echter een standbeeld des Za-
ligmakers. [Hij Steide den Hei
land voor in eene onderwijzende 
houding, terwijl Hij tot de zon-
daars zegt: » door mij tot den 
Yader!" Het beeld bekwam eene 
hoogte van 8 voeten, en was 
voor Busland in eene hieuw 
gebouwde kerk te Moskau be-
stemd. Hij bragt het zelfde 
beeld in 1831 ten uitvoer, voor 
de vorstin van Thum en Taxis, 
welke hetzelye, als grafteeken 
voor hären gemaal, in de slot-
kerk van Neresheim, uitgevoerd 
wenschte. Thans is dit beeld 
uitgesteld in de vorstelijke graf-

kapel van Thum en Taxis te 
Regensburg. Het model van 
dit tweede beeld des Verlossers 
werd door onzen meester aan-
de kerk van het ziekenhuis 
van Stuttgard geschonken. Tus-
schen zijnen eersten en tweeden 
CHRISTUS valt het marmeren 
standbeeld van den Evangelist 
JOANNES , hetwelk mede onder 
zijne Voornaamste voortbreng-
selen moet gerangschikt worden, 
en in de graf-kapel der konin-
gin CÀTHARINA, op den rooden 
Berg, gevonden wordt]. 

DANRÉMONT. —' Zie DAM-
RÉMONT. 

DANTÀS-PEREIRA (JOSSE MA
RIA), Portugeesche schout-bij-
nacht, in 1772 geboren, werd 
met de opvoeding belast van 
den jong overleden infant den 
PEDRO CARLOS , en vergezelde 
dien prins naar Brasilie, tijdens 
den invai der Franschen in 
Portugal, in 1807. Bij de her-
stelling van het huis van Bra-
ganza op den troon, kwam hij 
in Europa tèrug, en werd voor 
zijne diensten met verschillende 
gewigtige posten beloond. Hij 
was in 1822, lid der admirali-
teit, staatsraad en secretaris der 
koninklijke akademie van Lis
sabon. In de onlusten, die op 
den dood des konings en op 
de komst tot den troon van 
D. MIGUEL volgden, werd hij 
verbannen, en kwam te Mont
pellier eene schuilplaats zoeken, 
alwaar hij den 22 October 1838 
overleed. Men heeft van hem 
verscheiden geachte werken. De 
belangrijkste zijn: 1.» eene Ver-
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handeling over de waterteerken 
van den admiraal ROUSSIN, op 
de kusten van Brazilie; — 2.o 
die over de legerkunde ter zee, 
waarin men vele nieuwe denk
beeiden aanlreft; — 3.o eene 
over de bepaüng der afstanden 
ter zee, waarin hij de groote 
dwalingen blootlegt, waarin 
verscheiden geleerden vervallen 
waren; — 4.o eene Over het 
stehet der zee-teekens; — 5.o 
verscheiden Verhandelingen over 
de verdediging van Rio-Janeiro, 
van den Taag, over de geschie-
denis en de Verbeteringen der 
Portugeesche zeemagt, enz. 

DARCET (JOANNES), een be-
roemde scheikundige, in 1725, 
te Douazit in Guienne, uiteene 
familie van den tabbaard ge
boren , slond reeds in zijne 
jeugd in betrekking met de 
ROUEIXE'S, de MACQUER'S en 
al degene, welke aan de schei-
kunde den luister begonnen te 
geven, dien zij heeft bekomen. 
D. R ROÜX, zijn vriend, Steide 
hem aan den beroemden MON
TESQUIEU voor, die hem de 
opvoeding van zijnen zoon toe-
vertrouwde. DARCET hield zieh 
voornamelijk bezig met voor 
de kunsten nuttige nasporingen. 
Aan hem heeft men de verbe-
tering van het Fransche porse-
lein te danken, alsmede vele 
ontdekkingen betrekkelijk de 
hoedanigheid der aardsoorten 
en der edelgesteenten. Hij be-
wees de geheele brandbaarheid 
van den diamant, welke siechls 
getoetst, en die zelf bijna alge-
meen ontkend werd. Tot hoog-
leeraar der scheikunde in het 

collegie van Frdnkrijk benoemd, 
bekleédde hij dien post, gedu-
rende 27 jaren met den meesten 
roem. Hij verving MACQÜEU 
(zie dat Art. -Wbk.-) bij de 
akademie van wetenschappen. 
Directeur der fabrijk van Sèvres, 
algemeen inspecteur der proeven 
van de mupt en van de fabrijk 
der' Gobelijns zijnde, verbeterde 
hij de handelwijzen, in die 
verschillende gestichten gevolgd. 
Ofschoon hij zieh meer met de 
wetenschap dan met de staat-
kunde bezig hield, was hij 
echter bijna het slagtoffer der 
omwenteling geweest. FOUBCROV, 
zijn vriend , en mededinger in 
de scheikunde, deed hem van 
de prpscriptie-lijst schrappem 
Na den 18 brumaire werd hij 
in den behoedenden senaat Ъв-
roepen, en overleed te Partys, 
den 13 Februarij 1801. .Men 
heeft van hem : 1.° Mémoires 
etc. {Verhandelingen over.de 
scheikunde, toegepast op de kun
sten , en over de werking van 
een geltyltmalig engestadigvuur 
..... op een aantal aardsoor
ten, steenen en bergstoffelijke 
kalken) 1766, in 8.™j — 2.° 
Discours etc. (Verhandeling Over 
den tegenwoordigen Staat der 
Pyrénéen, en de oorzalten van 
derzelver verval), Partys, 1776, 
in 8 .V0; •— 3.o Rapport etc. 
(Verslag over de vervaardiging 
van zeepen), 1795, in8.T°enz. 

* DASSI (JOANNES BAFTISTA) 
rector van het collegie der Pro
paganda te Rome, te Venette 
den 21 November 1789 gebo
ren , maakte met den uitste« 

' kendsteh roem zijne Studien te 

http://over.de
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Padua. Tot priester gewijd, 
trok hij weldra, zoo wel door 
zijne zalvende leerreden, als 
zijnen echt priesterlijken levens-
wandel de aandacht van velen 
tot zieh. Nadat hij verschillende 
hem aangeboden eereposten had 
van de hand gewezen, begafhij 
zieh, zijne inwendige roeping 
opvolgende', den 22 October, 
1810, te Padua, in de maat-
schappij van JESUS. Op deze 
wijze wijdde hij zieh op nieuw 
aan het heil der menschheid 
toe, aan welke taak, hij als 
leeraar, leidsman en raadgever, 
met het gelukkigste en zegen-
rijkste gevolg beantwoordde. 
Naauwelijks waren zijne proef-
jaren ten einde, of zijne uitste-
kende hoedanigheden beriepen 
hern tot hoofdbestuurder der 
geestelijke aangelegenheden in 
het klooster te Regium, in 
1824 tot rector van het colle-
gie van Novara, en van daar 
naar Rome, waar hem dezelfde 
betrekking in het! Romeinsche 
collegie werd töevertrouwd. In 
het jaar 1832; benoemde hem 
zijn generaal totprovinciaalder 
geheele Romeinsche proviheie. 
Van 1837 tot 1842 , leefde hij 
te Turyn door aa'nzienlijken en 
geringen geacht, tot dat hij, 
eene hoogere roeping opvolgende, 
op den 24 Junij van het laatst-
genoemde jaar, de leiding der 
Propaganda op zieh nam. Hij 
overleed den 13 Mei 1844, te 
Napek, werwaarts hij zieh kort 
te vorenj op raad zijner ge-
neesheeren; begeven bad, en 
werd door alle die hem kenden, 
en vooraldoor zijne kweekelih-
gen als een vader betreurd. • 
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DAUBBAWSKY. — Zie Do-
BR0WSKY. 

DAUDET (ROBERT) , in 1737, 
te Lyon geboren, was de zoon 
van eenen prentverkooper ; na 
de eerste beginselen der graveer-
kuhst te hebben geleerd, verliet 
hij het magazijn van zijnen va
der, om zieh naarPanj's te be
geven , alwaar hij de leerling van 
BALECHOD werd. De beroemde 
WILLE voltooide zijne opvoeding. 
Zijne eerste werken dagteekenen 
van 1772, en in den ouderdom 
van 82 .jaren .bragt hij zijn 
laatste sluk, de wandeling in 
Iiet Prado, te Madrid, voor 
de Reis door Spanje van LA-
BORDE ten einde. - Zijne voor7 

naamste voortbrengselen zijn : 
l .o Gezigt der haven van Os
tende, volgens SOLYRIS ; — 
2.o De louwvallenvan Palmyre, 
in de Reis door Syrie van CASSA j 
— 3.o de Overtogt van den Po 
door NAPOLEON , volgens VERNETJ 

4.o Veldslagen en een Ge-
:%igt op Dinanty volgens VAN 
DER MEULEN ; — ö.o Zes land-
schappen, in het Musée Français, 
van RoBiLLARD en LAURENT j — 
6.o verscheiden platen in de Ga
lerie de Florence, in de Voyage 
à Napels, door den abbé DE 
SAINT-NON ; in de. Monumens 
de l'Hindoustan, door LANGLÈS 
enz.. DAUDET is te Parijs, den 
2 Junij 1824 overleden. .Het 
gezamenlijke werk van dezen ar-
beidzamen kuhstenaar bestaat 
uit 82 platen. 

DAONOU (PIERRE CLAUDE FRAN
ÇOIS), een werkzame en ach-
tenswaardige geleerde, in 1761, 
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te Bwlogne-sur-Mer geboren, 
volbragt zijne Studien in het ; 
collegie dier stad, dat door de 
Oratoristen wordt bestuurd, en 
begaf zieh, bij het voleinden 
derzelve, minder aan zijne rap-
ping, dan 'aan den invloed 
zijner meestershet oor Ieenende, 
in hunne congregatie. In de 
vrije oogenblikken, welke hem 
het onderwijs overlieten, ont-
wikkelde bij zijne - talenten, 
door eene vlijtige beoefening der 
groote oudere en nieuwere yoor-
beelden, terwijl hij zieh tevens 
op de moeijelijke kunst van te 
schrijven toelegde. Zijne inlei-
ding in het gebied der letteren 
was eene Verhandeling over den 
invloed van BOILEAÜ, in 1787, 
door de akademie van Nismes be-
kroond, en die de goedkeuring 
der beroemdste critiei verwierf. 
Zoo als de meeste zijner orde-
broeders van het Oratorium, 
za.g hij in de omwenteling de 
zegepraal van de beginselen der 
filozofie, waarvan z'ij doordron-
gen waren j maar men kan hem 
de billijke erkentenis niet wei
geren, dat hij, in al de tijd-
perken dezer omwenteling, 
waarvan hij al de phasen moest 
dporworstelen, steeds door edel-
moedige gevoelens werd geleid, • 
en. zieh zelven ten allen'. tijile 
gelijk hleef. Na eenigen tijd 
vikaris van den bisschop van 
Pas de Calais te zijn geweest, 
hield hij. op de geestelijke be-
dienihgen uitteoefenen, om de-
zelve niet weder op te vatten, en 
wijdde zieh van toen afgeheel, 
doch als een regtschapen man, 
aan het welgelukken der zaak 
toe, welke hij omhelsd had. 

Door zijn département tot de 
convenue afgevaardigd, vreegde 
bij niet, reeds bij de eersto 
zittingen dier verschrikkelijke 
vergadering, om er zichtegenle 
verzetten, dat dezelve LODEWIJK 
XVI in regten zou betrekkenj 
en nadat zijne pogingen vruchte-
loos waren geweest, ging hij 
voort met nadruk, doch met wei
nig hoop te worstelen, om ten 
minste de veroordeeling tot de 
doodstraf voortekomeä. Een 
zoodanig gedrag moest hem ha-
telijk maken bij de hoofden 
der partij , welke de convenue 
beheersçhte. Hij werd in de 
maand October 1793 in hech-
tenis genomen, en verliet de 
gevangenis eerst na den 9 ther
midor. Met diegene zijner ambt-
genooten in de conventie terug-
gekeerd, welke er gedurende 
het schrikbewind van waren uit-
gesloten, nam hij een levendig 
aandeel aan de gewigtigste werk; 

' zaamheden ; hij droeg veel bij 
tot de organisatie der centrale 
Scholen en des'instituuts, waar
van hij een der eerste leden was, 
en was eindelijk de voornaamste 
bewerker der constitutie van het 
jaar III, welke de anarchie, die 
Franhrijk verwoestte, door eene 
soort van regelmatig bestuUf 
deed opvolgen. Tijdens de in-
voering derzelve ging hij tot 
den raad der vijfhonderden over) 
waarvan hij de eerste was, die 
tot het présidentschap beroepen 
werd, en waarin hij verscheiden 
belangrijke verslagen deed. Doör 
het lot uit den raad getreden, 
werd hij tot directeur der bi" 
bliotheek van het Panthéon be-
noemd, en kort daarna naar 
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Italia gezonden, om de Staten, 
welke de overwinning tijdelijk 
aan de Fransche wapens had 
onderworpen, tot eene republiek 
te organiseren. Bijdeterugkomst 
van die zending, welke slechts 
eenige maanden geduurd had, 
werd hij in den raad der vijfhon-
derden herkozen, alwaar hij die 
vaste en gematigde gedragslijn 
volgde, welke hij zieh had voor* 
geschreven. Hij ondersteunde 
het Directoriurn, terwijl hij de 
staatkundige streken (coups d'e
tat) afkeurde; én toen de 18 
brumaire de constitute had om-
yergeworpen, deed hij alies wat 
in zijn vermögen was, om 
eenige der vrijheden, welke 
Frankrijk,' tot den prijs van 
zoo vele opofferingen had ver-
kregen, uit de schipbreuk te 
redden. Tot lid van het tri-
bunaat benoemd, duurde het 
niet lang of hij werd, wegens 
zijne oppositie tegen de rege
ring, welker geheime bedoelin-
gen hij raadde, uitgesloten. Hij 
weigerde den post van staats-a 

raad, die hem met aändrang 
door den eersten consul werd 
äangeboden; maar hij nam later 
dien van opziener der algemeené 
handvesten aan, welke hem, met 
nieuwe studie-middelen, de ge* 
legenheid verschafte, een sedert 
alom aahgenomen stelsel van 
classificatie toetepassen. Hij ver-
loor dien p2St in 1816 3 maar 
reeds in het volgende jaar had' 
hij de directie van het Journal 
des Savants; en kort daarna 
verving hij CLAVIER (zie dat Art.) 
op den leerstoel der geschiedenis, 
in het collegie van Frankrijk, 
werwaarts zijtte lessen een aan-

tal leerlingen lokten.- In 1819, 
door het département van Fi-
nisterre tot lid der kamer van 
afgevaardigden verkozen, hield 
hij in 1823 op er zitting in te 
nemen; maar in 1828 werd hij 
er in teruggeroepen, en van 
dat tijdstip af, hield hij er be-
steridig zitting tot in 1834, 
als wanneer zijne jaren hem de 
behoefte van rust deden gevoelen. 
In 1830 in het opzigt over de 
rijkshandvesten hérsteld, ' nam 
hij zijn ontslag als hoogleeraar 
der geschiedenis, om zieh ge-
heel bezig te houden met net 
groóte werk, sedert meer dan 
twintig jaren het voorwerp zij-
ner aanhoudende Studien, en 
waarvan hij de voldoening niet 
mögt smaken, hetzelve ten einde 
te zien. Hij overleed den 20 
Junij 1840. In het jaar te vo-
ren was hij tot de pairskamer 
beroepen. DAUMOU heeft als lid 
van het Instituut medegewerkt 
aan het vervolg der Histoire lit
téraire de la France (zie RIVET, 
dorn AMT. -Wbk.*), en van de 
Collection des Historiens (zie 
BOUQUET -Wbk-), waarvan hij 
het I9.e en 20." dl. heeft in 
het licht gegeven, en als blij-
vend secretaris der akademie 
van opschriften, heeft, hij de 
Lof reden van verscheiden ge-
leerden geleverd. Zijne voor-
naamste werken, tot welker 
opgave wij ons moeten hepalen 
zijn : l.o Influence etc. (Invloed 
van BOILEAU op de Fransche 
letterkunde), Parijs, 1787, in 
8 . T 0 , verscheiden malen her-
drukt, aan het hoofd der Wer^ 
ken van BOILEAU , waarvan men 
aan DAUNOU eene der beste uit-
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gayen te danken heeftj — 2.o 
Analyse'etc. (Ontleding der ge-
voelens over den oorsprong der 
boekdrukkunst), Partys, 1 8 0 2 , 
in 8 . T 0 ; — 3.o Essai etc. (Ge
schiedkundige proeve over de 
wereldltyke magt der Pausseri), 
ibid, 1 8 1 0 , in 8 . ™ , 4.« uitg. 
1 8 1 8 , 2 dl.», in 8 . T O ; een 
werk, in de wijsgeerige denk
beeiden des schrijvers ontwor-
pen, maar voor het overige met 
de gematigdheid zijner inborst 
geschreven; — 4.o Coiirs etc. 
(Leergang der historische Stu
dien), ibid, 1842—48, in-8.™, 

in 20 deelen aangekondigd, waar-
van het 19.« is in het licht 
versehenen enz. 

DAVID (PETRUS), in 1 7 7 1 , 

bij Falaise van arme ouders 
geboren,kwam, nogjongzijnde, 
te Partys, alwaar hij zijne Stu

dien voltooide, en werd eerst 
aan de redactie van den Moni-
teur Verbünden. Na zieh door 
eenige artikels van algemeene 
staatkunde gunstiglijk bekend te 
hebben gemaakt, kwam hij in de 
bureaux van het ministerie van 
buitenlandsche zaken, en werd 
achtereenvolgend, eerst naar 
Milane, en daarna naar Stutt-
yard, als gezantschaps-secretaris 
gezonden. Later zaakgelastigde 
te Maltha en te Napels, werd 
hij eindelijk tot algemeen con
sul in Dosnie benbemd, van 
waar hij zieh naar Smyrna be-
gäf. In dezen laatsten postbe-
wees hij gewigtige diensten aan 
de zaak der Grieken. Na 1830, 
in Frankrtyk teruggekeerd, werd 
hij door het arrondissement van 
Falaise naar de kamor der af-

gevaardigden gezonden, alwaar 
hij bij verschilfende gelegenhe-
den eené welsprekende stem ten 
gunste der christenen van Sy
rie deed hooren. In zijne vrije 
oogenblikken beoefende hij de 
letteren, en zocht hij in de 
zamenstelling van verzeh , eene 
verpoozing van diplomatische 
werkzaamheden. Men kent van 
hem drie dichtstukken : l.o La 
bataille de Jena (De slag van 
Jena), Partys, 1808, in 8.w; 
— 2.o Athènes assiégée (Athene 
belegerd), ibid, 1827 , in 8 . ™ ; 
—' 3,o Alexandréide of het ge-
wroken Griekenland, ibid, 1827 
tot 1829, 2 dl.» in 8 . ™ j waarin 
de critiek schoone plaatsen en be-
schrijvingen heeft aangewezen, 
die een waar talent te kennen 
gevén. Deze beide laatste wer
ken zijn in het licht gegeven 
onder den valschen naam van 
SYLVAIN PHALANTEE. DAVID over-
leed te Partys, den 2 2 Junij 
1846. ' 

* DAVIDSON (LUGRETIA MARIA), 

eene Noord-Amerikaansche dich-, 
teres, en een vroegrijp talent, 
den 3 September 1808, te Platts' 
bürg, aan het Champlain-vxW 
in den staat van New-York ge
boren, schreef reeds als kin« 
verzen onder zelf-vervaardigde 
afbeeldingen. Toen hare moeder 
zulks vernam vernietigde zij 
hare boeken. In haar elfdejaar 
vervaardigde zij eenige rustge-
dichten (stances) op WASHINC-

TON ; had vobr haar 12.° jaar 
de meeste Engeische klassieke 
schrijvers gelezen, en schreet 
in haar 13.0 jaar, een gedieht 
in vijf gezangen, Bodri genaamo, 
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dat zij echter als onvoldoende, 
bijna geheel weder vernietigde. 
In hetjaar 1824 kwam zij door 
eenen rijken Amerikaan in een 

" opvoedingsgesticht, maar al te 
groote inspanning berokkende 
haar eene ziekte, waaraan zij , 
den 27 Augustus 1825,dusna 
nog niet volkomen den ouder-
dom van 17 jaren bereikt te 
hebben, overleed. Hare dich-
lerlijke nalatenschap Amir Khan 
and other Poems etc., New-York, 
1829; 2.ß uitg. Louden, 184$, 
bestaat uit 278 stukken, waar-
onder 5 gedichten van onder-
scheidene gezangenj verder 3 
onvoltooide Romans, Brievenen 
een Treurspel. 

DAWE (GEOBOE), een schilder, 
te Louden in 1781 geboren, 
graveerde reeds in den ouder-
dom van 14 jaren de portretten van ELIZABETH en van MAMA 
van Schotland, volgens GRAHAM, 
en in zijn 21 , e jaar hot Monument 

• van denmarkiesvan Cornwallis, 
völgens zijne eigene teekening. 
Zijne eerste schilderij ACHILLES, 
woedende over den dood van PATROCLES , werd door de ko-
ninklijke akademie van schoone 
kunsten te Louden bekr'oond. 
Nog noemt men van hem: Noesn 
en hare beide schoondochters, 
een talereel van Cymbeline, dat 
hem 200 guihies opbragt; An
dromache enz. DAWE heelt een 
aantal portretten vervaardigd, 
onder welke men opmerkt.die 
van mevr. HOPE , van den her-
tog van WELLINGTON , van prins LEOPOLD (thans koning der Bel-
gen) , van prinses CHARLOTTE , 

I. DEEL. G 
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zijne (eerste) echtgenoote enz. 
Door den hertog van Kent, mede 
naar Brüssel genomen, en vervol-
gens naar hetcongres van Aken, 
alwaar hij de afbeeldingen van 
verscheiden personen van aan-
zien vervaardigde, werd DAWE 
door keizer ALEXANDER uitge-
noodigd, om zieh naar Sk Pe
tersburg te begeven, ten einde er 
de Russische veldheeren, welke 
zieh in den läatsten oorlog had-
den onderscheiden , te portret-
teren. De kunstenaar leende het 
oor aan het verlangen des keizers, 
en op zijne doorreis in Duitsch-
lanä, bragt zijn penseel de 
trekken weder voort> van. een 
aantal personen, onder anderen 
van GÖTHE. Te St. Petersburg 
aangekomen, begon hij zijnen 
arbeid, die hem 9 jaren bezig 
hield: dezelve bestaat in eene 
reeks van 400 portretten welke 
in eene galerij van het winler-
paleis is geplaatst. De keizer 
benoemde DAWE tot zijnen schil
der , en de akademie van schoone 
kunsten nam hem ohder hare 
leden op. Na naar zijn vader-
land te zijn teruggekeerd, kwam 
hij in Duitschland, Pruissenea 
Rusland terug. Öp dezelaatste 
reis oefende de koude zulk eenen 
nadeeligen invloed op zijn ge-
stel uit, dat hij sedert dien üjd 
bijna aitijd ziek was. Hij ver-
gezelde keizer ALEXANDER naar 
Warschau, alwaar hij het por-
tret van KONSTANTIA vervaar
digde. Daar hij echter zijne 
krachten voelde verzwakken, 
keerde hij naar Londen terüg, 
alwaar hij den 15 October 1829 
overleden is. DAWE heeft hand-

S 
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werk is Algerien und die dortige 
Kriegführung, 2 dl.» ib. 1844. 
Als Belletrist is bij bekend door: 
Freie Handzeichnungen, 1818; 
Geburtstagsspiele-, 2 dl. n, 1821 
tot 1823; de blijspelen: Vorleg-
schloss, Guten Morgen en andere. 

DECKERS, Zie DECKER (JO
ANNES) -Wbk.-

DEGOLA (EUSTACHIUS), doctor 
in de godgeleerdheid, den 20 
Sept. 1761, te Genua geboren, 
toonde zieh reeds vroegtijdig 
den beginselen der jansenisten 
zeer toegedaan. Toen de natio
nale vergadering van Frankrijk, 
den eed van de geestelijkea 
vorderde, juichte hij dezen maat-
regel toe; in 1798, rigtte hij, 
gezaraenlijk • met verscheiden 
Italiaansche pries ters, aan de 
beeedigde geestelijkheid eenen 
brief van toetreding, en kwam 
te Parijs om bij het concilie 
van 1801 tegenwoordig te zijn. 
Met GREGOIRE (zie dat Art. 
•Wbk.-) verbunden, vergezelde 
hij hem pp zijne reizen door 
Engeland, Holland, Pruissen en 
Duitschland, ten einde de gods-
dienstige gebruiken dier verscha
lende gewesten te beoefenen, 
en,, volgens eenige schrijyers, 
om er beginselen te verspreiden, 
in strijd met de onderwerping 
aan den heiligen Stoel verschul-
digd, DEGOLA droeg bij tot de 
pprigting van het gesticht van 
doofstommen, te, Genua door den 
deugdzamen ASSAROTTI (zie dat 
Art.) tot stand gebragt, en over-
leed den 17 Januarij 1826. Mea 
heeft van hem: l .o Staatkun
dige kcrkelijke jaarbpeken, een 

schriften en voie Schetsen na-
gelalen. 

DECANDOLLE, — Zie CANDOLLE. 
* DECKER (KARL VON), ko-

ninklijk Pruissische generaal-
mäjoor, en een der voomaamste 
militaire schrijvers, te Berlijn, 
in 1784 geboren, was de zpon 
van eenen Pruissischèn generaal 
der artillerie; reeds vroeg bij de. 
Pruissische artillerie jonker en 
officier, woonde hij de veldtogten 
van 1806 — 1807 bij, begaf 
zieh in 1809 met het Bruns-
wijksche corps naar Engeland, 
streed in 1813 en 1814, in 
het Pruissische leger, en in 1816 
bij St. Arnaud, Ligny en Wa
terloo. In 1818, onderwijzer 
aan de militaire school te Zfer» 
lijn, en in 1821, hestuurder 
in net topographisch bureau, 
kwam hij in 1822, len gevolge 
van eep tweegevecht, waarin 
hij zijne tegenpartij doodde, 
in eene vesting. Later behoorde 
hij toi de examinatoren, en 
was sedert 1827 bij de artille
rie, tot dat hij in 1841 zijn 
ontslag nam. Hij overleed te 
Mainz in 1844. Tot zijne Schrif
ten behooren: l .o Die Artillerie 
für alle Waffen, 3 dl. n, Der* 
Щп, 1816; — 2.о Das militä
rische Aufnehmen, 2.o uitg. i b . 
1818; — 3.o Der kleine Krieg, 
.8.« pïtg. ib . 1828'; — 4.P. Le
sebuch für Unteroffiziere, 2 
dl.n", 4.0 uitg. i b . 1836; — 
5.0 Taktik der drei Waffen, 2 
dl.»,' 2-е uitg. i b . 1834; — 
Q,o Schlachten des siebenjähri
gen Kriegs, ib, 1837, en tal-
rijke andere; zijn laatstegroote 
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tijdschrift, dat van 1797 tot j 
1799 in het licht verseheen; —-
2.0 Gemeenzame anderrigtingen 
over de waarheid der Christelijke 
Gatholijke godsdienst, Genua, 
1799, in 12 .»o . — 3.0 Be-
Icnopte Levensschets van \den Evj> 
pater THOMAS VIGNOLI> eendo-
minikaner, 1804, in 8.™ ; — 
4.° De oude constitutioneele gees-
telijkheid, door een' Italiaansch 
Msschop beoordeeld, Lausanne, 
1804, in 8 .T0- — s. 0 Begtvaar-
diging van Fra-Paolo Sarpi,oî 
Brief van eenen Italiaanschen 
priester aan eenen Franschen 
overheidspersoon (den president AGIER), over het karakter en 
de gevoelens van dien beroemden 
mdn, Parijs, 1 8 1 1 , in 8. T 0 ; 
— 6.9 Catechismusder•Jesuiten, 
Leipzig , 1820, in 8.™, even 
als de vorige werken.naamloos. 
DBG ÖL A heeft in handschrift na-
gelaten eene Verhandeling over 
hot Gebed des Heeren, hetwelk 
zeker onder- al zijne werken 
datgene is, wat hem demeeste 
moeite heeft gekost. De abbé GRÉGOIRE heeft van zijnen ou-
den vriend eene levensschets 
of liever eene lofrede in het licht 
gegeven. 

DEJEAN (PETRUS FRANCISGUS MARIA AUGUSTUS, graaf), een 
beroemde natuurkundige, zoon 

. van J. F . A. graaf DEJEAN (zie 
dat Art. -Wbk-), werd in 1780 
te Amiens geboren, hij trad nog 
zeerjong zijnde reeds in dienst, 
en was brigade-generaäl, toen 
de keizer in 1 8 1 2 , hem als 
adjudant aan zichverbond. Hij 

\ volgde NAPOLEON op den veld-
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logt in Frankriß, eh werd in 
de maand Maart 1814, tot di-
visie-generaal benoemd. Beiast 
om zieh naar Parijs te wen
den , ten einde te belelten, dat 
deze slad aan de bondgenooten 
werd oyergegevenj kwamhijte 
laat, o'm aan de veldheeren de 
instruetien medetedeelen, welke 
hij mondelings van den keizer 
ontvangen had. Hij werd door 
den koning in den rang van lui-
tenant-generaal bevestigd; maar 
zoodra hij de terugkomst des 
keizers van het eiland Elba 
vernam, haastte hij zieh om zieh 
naar hem te begeven., en hef-
vatte hij zij'ne bedieningen van 
adjudant.. De door hem aan den 
dag gelegden ijver, deed hem 
op de verbanningslijst; plaatsen. 
Maar ten gevolge der werkzame 
pogingen zijns vaders, kon hij 
in 1818,in Frankrijkterugkee-
ren, en hij volgde hem op als 
pair in 1824. Na de omwenle-
ling van 1830, werd hij in 
aclive dienst hersteld, en met 
verschillende bedieningen belast. 
Hij overleed te Parijs, den 18 
Maart 1845. Reeds in zijne 
jeugd had hij veel smaak voor 
de natnurlijke historie, en b"e-
paaldelijk voor de insektenkunde 
(entomologie) geopenbaard, wel
ken de oorlog, wel verre van 
te verzwakken, scheen te be
günstigen , door hem achtereen-
volgend al de landen van Europa 
te doen bezoeken. Door alom 
planten i steeneh, delfstoffen en 
insekten te Verzamelen, was het 
hem gelukt een zeer kostbaar 
kabinet zamentesfcellen. Zijne 
verzameling van schild-vleu-
2 
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geldieren (coléoptères), die hij 
door eene onverklaarbare eigen-
zinnïgheid, eenige jaren voor 
zijnen dood in het klein ver
kocht, werd voor de schoonste 
en talrijkste van geheel Europa 
gehouden. Alvorens er zieh van 
te ontdoen, had hij echter, ge-
lukkiglijk voor de faeminnaars, 
er den Catalogus van in het 
licht gegevçn, waarin 22,399 
soorten voorkomen, Partys, 1837, 
4 dl.1», in 8y° Yroeger reeds 
had hij Speeles général des co
léoptères, in het licht gegeven, 
Partys, 1825—1839, 7 dl.n in 
8.y0 Dit belangrijke werk, dat 
uit twintig deelen moest bestaan, 
zal nimmer ten einde worden 
gebràgt, en zuîks is een onge-
luk voor de wetenschappen. Met 
BOISDOVAL en AUBE heeft DE-
JEAN medegewerkt aan de Icono
graphie et Histoire naturelle des 
coléoptères d'Europe, Partys, 
1829 tot 1836 , 5 dl.» in 8 . ™ , 
met pl.»1, een werk dat evenzeer 
gevaar loopt van onvoltooid le 
zullen blijven. 

* DEJDINNE (FRANCISCUS LÖDE-
WIJK) , een historie-schilder, in 
1786 te Partys geboren, behoort 
als uitstekende leerling van Gi-
RÖDET , tot de notabelen der 
kunst van het tegenwoordige 
Frankrtyk. Nadat hij als pen-
sionaris der Fransche akademie 
te Rome zijneStudien had ten 
einde gebragt ,'trad hijheteerst 
te voorschijn met zijnen PRIA-
MOS en zijne familie klagende j 
bty het Ityk van HECTOR , die in | 
de galerij van het Luxembourg i 
kwam. Hy ontving van de re
gering eervolle bestellingen en | 

schilderde bijv. eene Hemelop-
neming «an MARIA en eeneÄet-
Uge GENOVEVA, voor. de kerk 
van Nolre Dame de Lorelle, de 
vier jaargettyden, voor het pa
leis van Trianon, de Doop van 
CLOBOVEUS, voor de galerij van 
Versailles. Onder zijne stukken 
voor paleizen bestemd, onder-
scheiden zieh door fijnheid van, 
uitvoering: het Huis van MI
CHAEL ANGELO, en dat van TASSO, 
(waartoe DEJUINNE de schetsen, 

. te Rome en Sorrento zelve ver-
vaardigde). GIRODET, tenvijl hij 
bty de lamp zijne GALATHEA-
schildert, enz. Op het -laatst-

I genoemde stuk, dat hij voor 
den graaf SOMMARIVA vervaar-
digde, bragt hij diens afbeeld-
sei en ook zijn eigen portret. 
Gedurende zijn verblijf te Rome 

. en te Venetie, leverde hij ook 
schoone kopijen volgens TITIAAK, 
PAULUS VERONESE, TINTORETTO 
en anderen. Door de litographie 
van AURRV-LECOMTE (1830) be
hoort de schoone INEZ, aan de 
vocten van CHII.BE HAROLDS, tot 
de meest bekende voortbrengse-
len van. DEJDINNE. Deze kunste-
naar overleed in het laatst van 
Maart 1844. 

DELAVIGNE (JEAN FRANCOIS 
CASIMIR) , een . der beroemdste 
Fransche lier- en tooneeldichters 
der 19.o eeiiw, in April 1793, 
te Havre, uit eene handeldrij-
vende familie geboren, volbragt 
zijne Studien te Partys op eene 
schitterende wijze. Hij was m 
de rhetorica, toen hij bij de ge
borte des konings van Rome, 
een dithyrambus zamenstelde, 
dat zieh te midden van den vloeo 
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van pedichten, welke de om-
standigheid: had doen on'tstaan, 
door eene groóte naauwkeurig-
heid van slijl en door schil-
terende beeiden onderscheidde. 
Na, bij het verlaten van het col-
legie, eenen post te hebben be-
komen by do administrarte van 
indirecte belastmgen, maakte 
hij gebruik van den vrijen 
tijd, welken hem dezelve over-
liet, om door eene naauwgezette 
beoefening der ouden, zijn ta
lent vorder te ontwikkelen. De 
treurzängen , welke hij , onder 
den titel van Messéniennes, tij-
dens de rampspoeden van Frank-
rijk, in het licht gaf, Vonden 
eenen voorheeldeloozen bijval, 
en maakten zijn' naam populair, 
Zijn treurspel les Vêpres Sicilien
nes, vermeerderde weldrazijnen 
roern. Dit stuk bij het Théâtre 
Francais afgewezen, werd den 
23 October 1819, in het Odéon 
ten tooneele gevoerdj en het 
publiek scheen hem te willen 
wreken over den hoon, welken 
de tooneelspelers hem met be-
trekking tot zijn eerste werk 
hadden aarigedaan; maar hij 
wreekte er zelf zieh over als 
een man van talent en geest in 
een blijspel (les Commédiens), 
waarin hij al het belagchelijke 
der acteurs, en de kuiperijën der 
coulissen, ten toon Steide. Deze 
dubbele bijval deed de nijd ont-
wakeh, of kon hem ten minste 
voor zijne slagen niet beveiligen. 
Hij werd in 1821 beroofd van den 
geringen post van bibliothekaris 
der kanselarijj raaar de hertog 
•van Orleans bood hem met zoo 
veel aandrang dien van zyn 

G 

bibliothekaris in het Falais 
Royal aan, dat hij zieh verpligt 
gevoelde denzelven aantenemen. 
Van toen af gerust wegens zijne 
toekpmst, Meld hij zieh verder 
met niets anders dan met ver-
zen en met het tooneel bezig; 
en bijna al zijne schreden, in 
deze zoo gevaarlijke loopbaan, 
werden door nieuwe zegepralen 
gekenmerkt. ' Op den Paria, een 
zijner meest origineele voort-
brengselen, volgde in 1823 l'école 
des Vieillards, een uitmuntend 
blijspel, dat onder de meester-
stukken zal blijven behooren, 
wäarop zieh het Fransche too
neel beroemt. Na zoo veel roem 
te hebben-ingeoogst, opende de 
Fransche akademie hem den 25 
Julij 1825 hare deuren. Zijne 
optredingsrede biedt, ofschoon 
zuiver geschreven, niets belang-
rijks aanj en aan den heer 
DROZ , die gelijktijdig zijne in-
trede deed, viel de geheele eer 
dier zitting ten deel. Tot dus-
verre was DELAVIGNE' niet afge-
weken, van de. door de schrij-
vers, die in het bezit van het 
tooneel zijn, gelrokken lijn.en 
indien hij zieh'eenige nieuwig-
heden had veroorloofd, had hij 
zulks gedaan als iemand, die 
er al het gevaar van kent. Se-
dert zijnen Marino Faliero, in 
1829 ten tooneele gevoerd, was 
hij, ofschoon met omzigligheid, 
vrijmoediger, en de bijval, welke 
aan dit stuk, zoo wel als aan 
Louis X I , les en/ans d'Edou
ard, Don Juan d'Autriche enz. 
te heurt viel, moest hem be-
wijzen, dat hij het middel had 
ontdekt, om belangslelling le 

S 3 . 
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zijner geboörteplaats; na Paschen 
1790, begaf hij zieh naar de 
hooge school van Halle, en legde 
zieh hier gedurende vier jaren 
bijna uitsluitend op de huma» 
niora t o 6 ; in het huis van j 
NIEMEYER, waarin hij woonde, i 
had hij gelegenheid, vele geest- | 
rijke personen te leeren kennen, 
onder Welke hij met JOANNES 
FALK in vriendschappelijke be-, 
trekking stond. Bij het verta
ten der universiteil werd hij, 
opvoeder bij .de kinderen van 
den edelen graaf FRIEDRICH LE
OPOLD zu STOLBERG , te Eulin, 
en kwam alhier met J . H. Vosz 
in aanraking. De godsdienstig-
wijsgeerige begrippen van DEB-
BRÜCK -strookten niet met die 
der vrome familie STOLBERG, 
en na een kort verblijf in Kiel, 
begaf DELBRÜCK zieh naarÄ*-
bürg, alwaar hij onderwijzer 
werd bij de familie van den i 
senator MEYER ; hier zeer geluk-
kige jaren doorbragt, eh'zieh 
verheugde over den ihvloedrij-
ken omgang 'met den' dichter 
ELOPSTÖCK. In 1797, werd hij 
te Berlijn als onderwijzer aan 
het Grauen Kloster aangesteld, 
werkte met veel vrücht in deze 
betrekking, en legde zieh daarbij 
met grooten ijver op zijne we-
tenscnappelijke S tudien töe. in 
1809 werd DELBRÜCK regerings-
en schoolraad, bij de regering 
te Konkgsbergen, en tevens 
hoogleeraar der welsprekendheid 
bij de, üniVersiteit aldaar. Zijn 
zwak ligchaahi leed onder den 
invloed van het Noordsche kh-
maat, waarom Inj in 181o> 
bij de regering te Dusseldorp 
werd verplaatst. In 1818, nam 

verwekken bij, en te behagen 
aan een publiek, welke de ver-
zading dagelijks moeijelijker 
màakt om te vergenoegen. Hij • 
had juist La fille du Cid, een 
zijner schoonste tooneelkundige 
voortbrengselen in het licht ge-
geven, toen de verzwakking zij
ner gezondheid herh de nood-
zakelijkheid deed gevoelèn van 
eenige rust te nenaen. Op den. 
raad der geneesheeren, ging hij 
de zachtere lucht van Italie 
inademen, toen hij, te Lyon 
aangekomen, den 15 December 
1848, aldaar overleed. Bij de 
opgave der werken van DELA-
VIGNE , hebben wij onder zijne 
meesterstukken, slechts diegëne 
gekozen, welke hem eenen blij-

• venden en schoonen roem ver-
zekeren. Zijne lier- en tooneel- • 
dichten, zìjn ,in vèrschillende 
formaten afzonderlijk gedrukt. 
[In 1836, namen de bezorgers 
van het schoone Panthéon litté
raire, de Œuvres complètes van 
DEEAVIGNE; in één dl. royal in 
8 .T0, in twee kolommen, in 
hunne serie op ; doch hoe fraai en ' 
naauwkeurig deze uitgave ook 
wezen möge, is zij niët volledig, 
vermits aan dezëlve de, nahet 
jaar der uitgave, van den dichter 
in het licht versehenen stukken, 
en wel bèpâaldelijk La fille du 
Cid, ontbreken; men ver wacht 
alzoo hog steeds eene Volledige 
uitgave izijher werken, in alle 
ópzigten den gròoten dichter 
waardig]. 

• * DEEBUÜCK (JOHANN FEIE-
DRICH FERDINAND), te Maagde-
bürg den 12 April 1772 geboren, 
bezocht het Dom-Gymnasium 
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hij volgaarne de beroeping aan, 
als hoogleeraar der wijsbegeerte, 
bij de nieuwopgerigte universi-
leit te Bonn, waar aan zijne 
voorlezingen eene zeer levendige 
deelneming van den kant der 
studerenden te beurt viel, en 
hij tot aan zijnen dood, den 25 
Januarij 1848 voörgevallen, als 
onderwijzer en schrijver werk-
zaam was. Van zijne Sch r i f t en , 

die zieh zoo wel door bondigheid 
als schoone vormen. onderschei-
den, vermelden wij: 1.° Lyrische 
Gedichte, metophelderendeaan-
merkingen, en een onderzoek 
over het Schoone, Berltyn, 1800j 
— 2.o Ein Gastmahl, Berlijn , 
1809 ; —• 3.o, • Sokrates, Keu
len, 1816j — 4.o Piaton, Bonn, 
1819; — 6.oXenophon, Bonn, 
1829; -•—̂  6.o Christenthum , 
Betrachtungen und Untersu
chungen, 3 dl.*» »YJBOJM , ¡1822 
tot 1827, Dit. Werk was tegen 
SCHLEIERMACHER'S Dogmatih ge
rigt , en vond veel tegenspraak. 
In de laatste jaren zijris levens, 
verwekte nog zijne scherpe, 
aesthetische critiek over het 
lied van ARNDT: Was ist des 
Deutschen Vaterland? eengroot 
opzien,, 

DELESSERT (BENJAMIN), een 

rijke bankier, bekend door zijnen 
smaak voor de wetenschappen, 
en door het edele gebruik, dat 
hij van zijne fortuin maakte, 
was in 1773 te Lyon, van 
ouders geboren, die oorspron-
kelijk van Geneve waren. Na 
eenigen* tijd in de artillerie te 
hebben gediend, waarin hij tot 
den rang van kapitein was op-

geklommen, nam hij zijn ont-
slag, vestigde zieh te Partys, 
en rigtt'e er een bankiershuis op, 
dat weldrä een der eerste van 
Europa werd. Met de bekwaam-
ste scheikundigen in betrekking, 
droeg hij veel bij tot het wel-
gelukken der vervaardiging van 

, suiker uit beetwortel, terwijl 
hij eene, fabrijk oprigtte, die 
tot voorbeeld aan alle andere 
diende. Hij verbond zieh be-
stendiglijk met alle ontwerpen, 
die ten doel hadden om den 
toestand der lagere klassen te 
verbeteren. Men had hem te 
Partys derinvoering der econo-
mische soepen (zie RUMFORD 
•Wbh.-), zoo kostbäar in tijden 
van schaarschheid, te danken. 
Hij hield zi'ch bezig met de 
gevangeriissen ep godshuizen, 
waarvan hij gedurebde veertig 
jaren een der beheerders was ; 
eindelijk was hij een der stich-
ters der toevlugts-zalen (Salles 
d'asile) en de invoerder der 
spaarkassen. Deze edelmoedige 
burger overteed te Partys, den 
2 Maart 1847, betreurd door de 
armen , wier bestendige weldoe-
ner hij was geweest. Regent 
der bank' van 1817 tot 1842; 

, lid van de kamer der afgevaar-
digden, vond hij, in weerwil 
zijner zoo zeer verscheiden en 
talrijke werkzaamheden, dage-
lijks eenige Uren, om aan de 
Studie toetewijden. Hij bezat 
een der rijkste kruidboeken 
(herblers) vaü Europa, eene 
bibliotheek en eene galerij van 
schilderijen. Verscheiden groote 
werken, tot Welke hij dikwerf 
krachtdadiglijk heeft bijgedra-

:g-4 
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gen, zijh op zijne kosten en 
door zijne zorgin het licht 
versehenen. Hiertoe hehooren : 
Icones selectee Plantarum, Pa-
rijs, 1820—23, 2dl.», in 4.*°j 
de tekst is ontleend aan het 
Systema universale van DE CAN-
DOLLE (zie dat Art.), en de 
platen zijn van TORPIN J en de 
Recueil etc. (Verzameling van 
scheinen, door LAMARCK in 
zijne geschiedenis der dieren 
sonder wervelbèenderen beschre-
ven), 1842, in fol. 

DELLA GENGA. — Zie LEO 
XII -Wbk-

DELLA-MARIA (DOMENICO) , een 
beroemde componist, in 1778, 
te Marseille van ltaliaansche 
ouders geboren, en in 1806, 
aan de gevolgen eener onvoor-
zigtigheid, overleden, vervaar-
digde reeds in zijn 18.« jaar 
eene groote opera, die in zijne 
geboorteplaats met bijval werd 
uitgevoerd. Na Italie bezocht, 
aldaar voôrnamelijk uit de lessen 
van PACSIELLO groot nut te heb-
ben getrokken, vervaardigde hij 
zes comische opera's van welke 
hij zelf den Maestro di capello 
voor de beste hield. Daarop 
kwam hij te Parijs. Le pri
sonnier , zijn eerste werk, dat 
hij aldaar in 1798, op het 
tooneel Favari deed uitvoeren,. 
bragt eene soort van omwente-
ling te weeg, en deed tot het 
ongedwongen en natuurlijk ge-
zang terug keeren. [Dit stuk 
is onder den titel van de Ge-
vangene, ook in de Nederland-
sche schouwburgen bekend], 
de Opera comique, l'Oncle valet, 

le Vieux chateau, welke hij 
vervolgens leverde, bezitten de-
zelfde Verdienste, te weten eenen 
sierlijken en zuiveren stijl, en 
waarachtige bewoording, vlugge, 
levendige en bevallige aecom-
pagnementen. AI de zangstuk-
jes zijner opera's zijn zeer in 
zwang geweest,- wijl dezelve 
naar waarheid en gemakkelijk 
te onthouden zijn. 

DELMARE (PAULUS MARCELLUS), 
een jood , te Genua, in 1743 
geboren, werd door eenen gees-
telijke zijner geboorteplaats tot 
de catholijke godsdienst bekeerd, 
en ontving het doopsel in 1753, 
bij welke gelegenheid hij de 
voornamen van PAULUS MAR
CELLUS aannam. Hij volbragt 
zijne Studien in het collegie 
van Genua, daarna te Borne, 
en begaf zieh daaröp in den 
geestelijken Staat. Na gedurende 
verscheiden jaren, in eene com-
muniteit van Genueesche pries-
ters, zieh aan de mission en het 
onderwijs der geloovigen te h~eb-
ben toegewijd , werd DELMARE, 
in 1783, door den groot-hertog 
LEOPOLD beroepen, om de god-
geleerdheid te Sienna te onder-
wijzen: vier.jaren later onder-
wees hij de heilige Schrift te 
Pisa. Hij nam ; deel aan ver
scheiden zintwisten (controver-
sen) voornamelijk aan die be-
trekkelijk de Armeniers, die 
door de theologische faculteit 
van Sienna gecensureerd waren, 
welke censuur hij regtvaardigde 
in, zijne Godgeleerde grondbegin-
seien, om tot behoedmiddelen 
tegen de dwalmgen van het 
onderzoeh te dienen, Sienna, 
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1786, in 8 . ™ In 1779, had 
Inj medegewerkt aan de uitgave 
van den Catechismus van GOUR-
LIN (zie dat Art. -WM.-), die 
den 20 Jan. 1723 op den Index 
geplaatst, en door den abbé DELMARE verdedigd werd. Nog 
heeft men van hem Pmlectiones 
de locis theologicis senis habitm, 
mede den 9 December 1793 en 
den 5 Maart 1796 , op den 
Index geplaatst. Hij kwam ein-
delijk tot gevoelens terug, die 
zijner godsvrucht en künde meer 
waardig wären, en legde eene ge-
loofsbelijdenis af, die den Paus 
volkomen voldeed. Hij overleed 
den 17 February 1821. De abbé DELMARE bezat eene'onuitput-
telijke liefdadigheid, en bij zijn 
testament heeft hij het weinige 
dat hem overbleef bestemd om 
jonge lieden te begiftigen, welke 
in het klooster van den H. BENEDICTA te Pisa wilden gaan. 

* DELPECH (JACOBOS), een 
beroemde Fransche heelkundige, 
in 1772 te Toulouse geboren, 
alwaar hij z'y'ne eerste Studien 
maakte, en in 1801, als officier 
de Santé, in de militaire zie-
kenhuizen .optrad. Weldra over-
won hij alhier de hinderpalen 
zijner beperkte wetenschappe-
lijke ontwikkeling \ en werd 
een zeer bekwamearts. In 1811 
werd hij te Montpellier tot doctor 
in de geneeskunde bevorderd , 

. en werkte daarop eenigen tijd 
in de. Parijsche hospitalen, tot 
dat hij eindelijk in 1812, bij 
mededinging, het hoogleeraar-
ambt in de clinische heelkpnde 
te Montpellier bekwam. Hier 

G 

verwierf hij door zijne voor-
dragten, en dóor zijne bekwaam-
heid in het verrigten van Ope
ration z'ulk eenen roero, dat 
hij de her steller der heelkunde 
in het zuidelijke Frankrijk ge-
noemd werd; ook bekwam hij 
den titel van consulterend heel-
meester des konings; minder 
deelde hij in de vriendschap 
zijner kunstgenooten, hetwelk 
welligt aan zijne groóte eerzucht 
is toe te schrijvenj verdienste-
lijk maákte hij zieh ook door 
de oprigting van een orthope-
disch gesticht, dat hij met veel 
ijver bestuurde. DELPECH ein-
digde op eene gewelddadige 
wijze zijn leven, daar hij op 
den 19 Octb. 1832 , midden 
op den dag en op straat, door 
een pistoolschot vermoofd werd, 

• en wel door een' zijner vroegere 
orthopedische patienten, DAMP-
TOS genaamd, die zieh onamid-
dellijk daarop ook zelf van het 
leven beroofde. Tot zijne ge
schritten behooren: l.o Précis 
etc. (Kort begrip der als heel-
kundig besehouwde ziekten), 
1816, 3 dl.», in 8.V03 — 2.« 
Reflexions etc. (Ontleed- en heel
kundige overwegingen en aan-
merkingen over de slagader-
breuk), naar Sc ARPA (zie dat 
Art. -Wbk.-), vertaald; — 3.° 
Chirurgie etc. (Clinische heel
kunde van Montpellier), 1823 
tot 1828, 2 dl.», in 4 > enz. 

: DEMARCAY (MARCUS JOANNES) , 
Fransch veldheer, in 1772, in 
Poilou geboren, vertrok zeer 
jong» als onder-luitenant der 
artillerie, verkreeg in 1793, 

g 5 • 
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de kapiteins epauletlen, en, na 
zieh in het volgende jaar bij de 
verovering van Quesnoy, waarbij 
hij zwaar gewond werd, onder-
scheiden te hebben, ontving bij 
tot beloöning zijner dapperheid, 
den .rang van bataillons - chef, 
Hij onderscheidde zieh op nieuw 
in de veldtogten van Duitsch-
land en Holland, en behöorde 
ook tot den tqgt paar Egypte. 
Bij den slag der Pyramiden 
Voerde hij het bevel over de 
artillerie der afdeeling van K L E 
B E R . Op het slagveld van Ma
rengo tot kolonel benoettid, 
ontving hij te Austerlits het 
comrnandeurskruis van het le-
gioen van eer, en werd in 1806 
behoemd tot bevelhebber der 
school van naijver te Mete. In 
het volgende jaar, met den ti* 
tel van eersten inspecteur der 
artillerie en genie, in Holland 
gedetacheerd, ontving hij in 
1808 , den titel van brigäde-
generaal bij het leger van Spanje. 
Twee jaren later noodzaakten 
heni zijne talrijke wonden, om 
zijn öntslag te Vragen, dat.hij 
niet dan met raoeite bekwam. 
Van toenaf aan landbouwkun-
dige werkzaamheden toegewijd, 
verliet hij dezelve slechts kort-
stondig gedurende de hopderd 
dagen, om zieh met het be
vel over de nationäle-garde van 
Vienne te belasten.- Door dat 
dep.*, in 1819, tot lid van de 
kamer der afgevaardigden ver-
kozen, nam hij er deel aan 
alle ernstige verhandelingen, en 
stemde steeds met de oppositie. 
In 1824, uit de kamer verwij-
derd, verscheen hij er eerst 
weder in 1828 , en toen als af • 

gevaardigde van hetSewjfl-dep.1, 
en zette zijne oppositie tegen 
het gouvernement onder alle 
ministerien voort. In 1830, 
stémde hij met het adres der 
2 2 1 , ert na de omwenleling, 
de tegenstrever van al zijne oude 
staatkundige vrienden, die thans 
bijna alle tot het gezag verheven 
waren, geworden zijnde,volgde 
hij steeds dezelfde gedragslijn als 
onder de restauralie, en bestread 
al de ministerieele voorstellen 
met eenen bijtenden nadruk. 
DEMÄRCÄV overleed in 1839. 

DEMARNETTE. Zie DEMARNE 
-Wbk.-

DEMIANOWITSCH - IEITCHEWSKI 
(ALEXANDER) , een Russische 
dichter, in 1803 geboren, on
derscheidde zieh reeds vroegtij-
dig door eene opgewondene ver-
beeldingskfacht, die hem de 
eenzaâmheid deed zoeken. Naau-
welijks had hij de kinderschoe-
nen afgelegd., of hij had zieh 
een hersensphimmig wezen ge-
vormd, hetwelk hij met eenen 
ijver najoeg, die door de on-
mogelijkheid, om hetzelve te 

. vinden, nog toenam. Deze ge-
heel denkbeeidige hartstogt 
maakte hem tot dichter, ende 
dichtkunst vermeerderde zijne 
opgetogenheid. Nadat zijne ou-
ders vruchteloos alle middelen 
hadden in het werk gesteld, om 
hem aan het wérkelijke leven 
terugtegeven, zonden zij hem 
naar St. Petersburg, in de höop 
dat de afleidingen dier groote 
stad, hem tot bedaren zouden 
brengen; maar geenprlei yer* 
maak, geenerlei bezigheid Icon 
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hem van zijne droomerljen af-
trekken, welke hij dagelijks 
opschreef, Eindelijk rheende hij 
het wezen geVonden te heb-
ben ( dat hij aanbad 5 doch in 
weerwil van helgeluk, hetwelk 
hij beWeerde te genieten, ver-
zwakte hij zienderooge. Eens 
trok hij zijne schoonste kleede-
rén aân ', legde bezoeken af bij 
al zijne kennissen, en toonde 
zieh Qveral bèminnelijk en op-
geruirad. Deze buitengewone 
verandering.verheugde zijne ou-
ders evenzeer als zij hen ver-
baasde, Op den vroegen mor
gen van den volgenden dag, 
meldden zieh eenige vrienden 
bij hem aan: de bediende zeide, 
dat zijn. meester sliep 5 doch 
een hunner, zonder op deze 
aanmerking acht teslaan, treedt 
de slaapkàmer des jongen dich-
ters binnen, en vindt hem 
levenloos in zijn bed; geenerlei 
teeken duidde eenen zelfmoord 
aan; zijn gèlaat was kalm en 
zijn mond scheen te glimlag-
chen ; een natuurlijke en zach'te 
dood had hem aan de aarde 
ontrukt. Op eene tafel lag een 
papier, waarop hij'deze woór-
den had geschreven. Eindelijk 
heb ik hetvoorwerp mijner lief de 
gevonden. DEMIANOWITSCH is den 
10'October 1837 overleden. 

DEPONTHON (EAREL FBANCIS-

cus), divisie-generaal in 1777, 
te Eclaron (Fr. Opper- Marne-
dep.t) gebogen, werd in de 
•school van Metz geplaatst, en 
na als lüitenant der génie aan 
de verdediging dier stad ver
bunden te zijn geweest, maakte 
hij den veldtogt. van Egypte 

mede, en won op, het slagveld 
den rang van kapitein. In 
Frankrijk teruggekeerd, diende 
hij aan den Rijn, werd tot 
batailloñs-chef benoemd, On in 
hoedanigheid van ordonnantie-
officier aan den keizer verbon-
den. In 1808, met eene zen-
ding aän keizer ALEXANDER be
test zijnde, ontwierp hij een . 
plan van verdediging der kusten 
van de Oost-zee, waarover de 
czaar zoo zeer voldaan was, dat 
hij hehl met het kruis van den 
H. WLADIMIR versierde. In 1810, 
kolonel geworden, volgde hij het 
groóte leger naar Rusland, en 
werd in 1814 brigade-generaal. 
Hij bestuurde gedurende de hon-
derd dagen de werkzaamheden 
der versterking van Parijs tegen 
de bondgenooten, bekleedde van 
1816 tot 1826, de bedieningen 
van blijvend inspecleur van de 
direclie der genie, en Werd in 
1838 tot den rang van luite-
nant-generaal verheven. In 1847" 
tot pair van Frankrijk benoemd, 
werd hij door het provisioneel 
bestuur op retraite gesteld, en 
overleed in 1849. 

* DERESER (TnADDfflos ANTON), 

den 11 Maart 1757, te Fahr 
geboren, studeerde te Wurzburg 
en Heidelberg, eh werd in 1780, 
. te Maine tot priester gewijd, 
onderwees de wijsbegeerte en 
godgeleerdhéid te Heidelberg, 
en sedert 1783', de Oostersche 
talen en Schriftuurverklaring te 
Bonn. In 1791 werd hij hoog-
leeraar te Straatsburg, en zat 
in 1793 , tien maanden gevan-
gen, wijl hij het priesterschap 
niet wilde afzweren. Sedert 1796 
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leefde hij in Mannheim, werd 
in 1797 weder hoogleeraar te, 
Straatsburg, in 1805 te Frei
burg , in 1810 stadspastoor te 
Karlsruhe, welke stad hij echter 
in 1811 , wegens verkeerde toer 
passingen zijner leerrede op den 
groot-hertog KAREX FREDERIK 
vertaten moest. Hij leefde als nu 
in Zwitserland, veelvuldig aan-
gevallen en als vrijzinnig ver-
volgd. In het jaar 1815 kwam 
hij als domheer-en hoogleeraar 
te Breslau, alwaar hij den 16 
Junij 1827 overleed. — DERE-
SER , die zieh ten opzigte van 
de verbetering van het schook 
wezen zeer verdienstelijk heeft 
gemaakt, bezat eene edelevrij-
moedigheid, eenen grooten rijk-
dom van denkbeeiden, en eene 
grondige geleerdheid. Als kam 
selredenaar Staat hij, wel is 

\ waar, niet op de hoogte van 
' klassieke volmaaktheid, doch 

hij verstand het, om eenvoudig, 
ongekunsteld, in eene edele en 
bijbelsche taal, tot het hart 
! zijner hoorders te spreken. Er 
ibestaat van hem in het homi
letische vakl ' .o JESUS als Sohn 
Gottes und Lehrer der Menschen, 
2 leerreden, Bonn, 1790; — 
2.° Der jüdische und christliche 
Pharisäismus, in bijdragen tot 
de homiletiek, Salzburg, 1791; 
— 8.° Heber religiöse und politi
sche Toleranz, leerrede, Straats
burg, 1 7 9 2 ; — 4.° Von dem 
Zwecke der äussern Gottesver
ehrung,eene leerrede, ib. 1792; 
— 5.9 Darf ein katolischer 
Christ dem Gottesdienste eines 
geschworenen Priesters beiwoh
nen?, eene leerrede; ib. 1793 enz, 

* DEROY (BERNARD ERASMUS, 
graaf V O N ) , beroemd als opper-
bevelhebber van . het Beijer-
sche leger, was de zoon van 
eenen Keur-Paltschen generaal, 
en werd den 17 December 1743, 
te Mannheim geboren. Reeds 
in- den ouderdom van 7 jaren 
vinden wij hem als vaandrig, 
bij het regiment Tweebruggen, 
en als zoodanig maakte hij in. 
1757 en 1759 onder de rijks-
troepen de gevechten bij Hasten-
bek en PruissiscIhMinden mede. 
In 1761 werd hij untenant, 
en Steeg alzoo op längs alle 
rangen, tot dat hij in 1788, 
kolonel, en in 1793 , generaal-
majoor, en bevelhebber der 
stad en vesting van Mannheim 
werd. Op den 15 October 1794, 
verscheen de Fransche divisie 
Bachot, voor de Rijnschans, 
en Mannheim had alsnu eene 
hevige belegering te verduren. 
Op. den 20 • September 1795 
werd de stad, krachtens eene 
capitulatie, welke aan' DEROV 
eenen • eervollen aftogt toekende, 
overgegeven. In den veldtogt 
van 1800 voerde hij het bevel 
over eene brigade van 6000 man 
Beijersche troepen, en deeldein 
de gevechten bij Diedenhoven, 
Guttenzell en Weissenborn, in 
den slag bij Elchingen, en in 
den bloedigen strijd bij Ober
hansen , in welken LATOUR D'AU-
V E R G N E , de eerste grenadier der 
Fransche republiek, den hei-
dendood vond. In den onge-
lukkigen slag bij Hohenlinden, 
werd DEROY gewond, en ge-
raakle met nog 38 Beijersche 
offleieren in Fransche gevan-
genschap. In 1804 bekwam 
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hij het commando der Neder-
Beijersche brigade, en word hij 
tot luitenant-generaal bevorderd. 
In 1805, woonde hij, onder 
de roemwaardigste deelneming 
aan de wapenfeiten des Fran
schen legers, den veldtogt van1 

NAPOLEON tegen Oostenrijk bij, 
tot dat hij op den 2 November 
bij eene verkenning, een kogel 
in het bovendijbeen bekwam, 
waardoor hij een geruimen tijd 
voor de dienst ongeschikt was. 
Na zijn herstel, in de lente 
van 1 8 0 6 , bekwam DEROY het 
opperbevel in de nieuw aange-
worven provincien van Tirol 
en Vorarlberg. Gedurende den 
oorlog tegen Pruissen (1806 tot 
1807), plukte. hij lauwers in 
Silezie en ontving van den 
Franschen keizer, het groot-
kruis van het legioen van eer, 
nadat hij vroeger reeds van 
zijnen koning het groot-kruis 
der Maximiliaans - Jozefs- orde 
ontvangen had. In 1808 werd 
hij lid van den staatsraad, en 
algemeen beyelhebber van Mün
chen. De oorlog tegen Oostetir 
rijh in 1809 vond hem aan de 
spits der derde Beijersehe leger-
afdeeling. Nadat hij bij Abens
berg , Schirling en Eggmühl 
dapper gevochten had, wendde 
hij zieh in de eerste dagen van 
Mei tegen Tirol , waar intus-
schen: een opstand was uilge-
borsten. Hij bezette Innsbruck, 
werd echter aldaar door de op-
Standelingen met overmagt aan-
gevallen, en moest op den 30 
Mei de slad ontruimen, en met 
de wapens in de hand, door het 
muitehde land zieh eenen weg 
naar Beißcrcn banen. Op den 

1 Augustus trok de afdeelihg 
DEROV Innsbruck weder bin
nen , nadat zij in de gevechten 
aan den bergpas Lueg, 6ij 
Taxenbach en Wald, de ovar-
winning op de Tirolers behaald 
had. Doch de ongelukkige uit-
slag der onderneming van den 
maarschalk LEFEBRE legen Bii-
xen, dwong de Iroepen ten 
Iweedenmale het land te ont
ruimen. Na den vrede van 
Schönbrunn (14 Oclb.), begon-. 
men er aan, om aan deTiroler-
onlusten met ernst een einde-
te maken, en het gezamenlijlo-
Beijersehe leger ontving hei be
vel tot den intogt. DEROY bei 
zelte thans het Unterinnthal, 
terwijl de kroonprins van Bei-
jeren en WREDE tegen Innsbruck 
voortrukten, en den 25 October' 
aldaar hunnen inlogt deden. Ini 
1811 , werd DEROY , ' tegelijk 
met graaf WREDE , tot generaai 
der infanterie benoemd, en al-
zoo tot de toenmalige hoogste 
waardigheid in het Beijersehe 
leger verheven. In den veldtogt 
tegen Busland in 1812, vderde 
hij hei bevel over de eersle 
Bey'ersche infanterie-afdeeling, 
en bereikte op den 7 Augustus. 
Polotzk, waar hij weldra zijn 
graf moest vinden. Het was 
op den 16 Augustus toen de 
Beijeren voor de eerste maal 
den vijand ontmoetlen. De af-
deeling van DEROY kwam den 
18 in het vuur. De grijze veld-
heer achtervolgde met de zijnen 
den vlugtenden vijand, toen 
hem een geweerkogel doodelijk 
in het onderlijf trof. Hij over-
leed den 23 Augustus le Polotzk, 
diep betreurd door het leger» 
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bij hetwelke hij, wegens zijne 
riaderlijke gezindheid, zijne regt-
schapenheid, zijne onpartijdig-
heid, zijne zorg voor het heil 
zijner ondergeschikten, algemeen 
bemind was. Zijne nagedach-
tenis leeft nog- tegenwoordig in 
de Beijersche soldatenliederen. 

DESESSARTS (JOANNES KAREL), 

«en geneeskundige, in 1729 te 
Bragelogne bij Bar-sur-Seine 
geboren, begon zijne Studien te 
Tonnerre, bij de Jesuiten, en 
bragt dezelve bij hep te Partys 
ten einde. Reeds vroeg wees 
•en zonder fortuin zijnde, gaf 
iij lessen in de wiskunde, ten 
•einde in zijne behoeften le voor-
zien. Te Reims ontving hij het 
doctoraat, en vestigde zieh eerst 
te Villers-Cotlerets, daarna te 
Noyon, met den titel van lijfarts 
des herlogs van Orleans. Het 
welslagen dat hem,in debehan-
deling van eenige besmettelijke 
ziekten te beurt viel, maakte 
hem gunstigiijk bekend; be-
langrijke Verhandelingen be
werkten zijpe toelating tot de 
faculteit van Pane's. Hij ver-
kreeg den leerstoel der heel-
kunde in 1770, dien der art-
sepijbereidkunde in 1775, en 
den titel van deken in 1796. 
Lid van het InstUuut bij de 
oprigting deszelven', nam zijn 
roem door zijne werkzaamheden 
steeds toe, tot dat,hij den 13 
April 1811 overfeed. Menheeft 
van hem i l .o Traite etc, (Ver* 
handeling over de ligchameltyke 
opvoeding van zeer jonge hinde-
ren), Partys, 1760, in 8.™, eeh 
zeer nultig en dikwerf herdrukt 
werk; — 2.o Me'inme etc. (for-

handeling over de keelgezwellen), 
Partys, 1807 en 1808, in8.v»; 
— 3,0 Recueil etc. (Verzameling 
van ved&ooeringen, verhandelin-
gen en wadmemingen belrekke-
Ityk de clinische geneeskunde), 
Partys, 1811, in S.™ Hijheeft 
eene pitgave geleverd der Fun-
damenta malerice medicœ van 
CARTHEUSER, Partys, 1769, 4 
dl.n in 12.n"> ' COVJER heeft in 
het Instituut zijne lofrede uit-
gesproken, 

. DESGÉNETTES (RENÉ NICOLAAS 

DDFRICHE , vrijheer), eerste arts 
des légers, in 1762 teAlençon, 
uit eene achtbare familie gebo
ren, werd naar Partys gezonden 
om er zijne studiën te volbren-
gen. Overtuigd dat de reizen 
eene kostbare aanvulling van 
het onderwijs zijn, bezocht hij 
Engeland en Italie, en alom 
werd hij door de geleerden met 
geestdrift ontvangen. Het ver
langen , om zieh al meer in 
zijne kunst te ontwikkelen, deed 
hem vooral den omgang met 
beroemde artsen najagen. In 
1789, in Frankrtyk teruggeko-
men , werd hij te Montpellier 
tpt het doctoraat bevorderd, en 
begaf.zich naar Partys, alwaar 
hij den titel van correspondent 
der akademie van geneeskunde 
bekwam, Het werk, dat hij in 
1792, onder den titel van 4»«' 
lyse du système absorbant oit 
lymphatique in het licht gaf, be-
wees dat deze eer verdiend was. 
Terwijl hij te midden der staat
kundige stormen denzelfden ijver 
voor de weterischap hehield. 
volgde hij de lessen van Foun-
CROY . Intusschen deed de loop 
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der gebeurtenissen hem beslui-
ten bm zieh te verwijderen, 
en hij vraagde dienst. In 1793, 
naar het leger van Italic ge-
zopden, werd hij weldra eerste 
geneesheer bij hetzelve. Toen 
BONAPARTE den tögt mar.Egypte 
voorbereidde, was DESGENETTES 
een der eersten, die hij bestemde 
orn hem te vergezellen. In het 
Posten aangekomen, vond hij 
er weldra ruime stof tot de 
uitoefening zijner kunst, Bloot-
gesteld aan de pest, die in 
het leger woedde, bestreed hij 
met het beste gevolg die ver-
schrikkelijke plaag. Toen hij , 
na de belegering van Akka of 
St. Jean d'Acre zag, dat de 
voortgang der besmetting, den 
onversaagdstep dapperen den 
moed benam, stak hij een lan-. 
cet in den etter eener pestbuil, 
gaf er zieh twee steekjes mede 
in de lies en bij den oksel, en 
Steide door deze, gewaagde proef 

^alle zieken gerust. Zijhe be-
zorgdheid voor het. leger, en 
de gevöelens van menschlievend* 
heid , waarvan hij doordrongen 
was, bragten hem in oneenig-
heid met den opperbevelhebber; 
toen men hem aanraadde, om 
aan de pestzieken van Jaffa, 
opium toe te dienen, antwoordde 
hi}, dat. het zijne taak was te 
genezen en niet te vergeven. Op 
het einde van 1801, in Europa 
teruggekeerd, werd hij tot eer
sten geneesheer van het militaire 
ziekenhuis te Parijs bepoemd, 
en achttien maanden later, tot 
algemeen inspecteur van de get 
zondheidsdienst. Hij vergezelde 
NAPOLEON op al zijne veldtogtep. 
Door de Russen te WWMakrügs-
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gevapgen gemaakt, liet keizer 
ALEXANDER hem tien duizend 
roebels uittellen, om hem scha-
deloos te stellen voor het verlies 
zijner goederen; enhij ontving 

. vrijgeleide tot aan de voorposten 
van het Fransche leger. DESGE-
NETTES maakte in het volgende 
jaar den veldtogt van Saksen' 
mede.. In Torgau opgesloten, 
kwam hij eerst in de maand 
Mei 1814 te Parijs. De restau-
ratie handhaafde hem hij den 
titel van hoofd-inspeeteur 'der 
geneeskundige dienst bij de le--
gers. Na de Julij-omwenteling 
verkreeg hij den post van hoofd-
arts van het hotel der invaliden. 
Tot maire van het liende arron-
dissement van Parijs benoemd, 
nam hij er tot in 1834 de be-
dieningen van waar. Zijne ver-
zwakking deed hem alstoen de 
noodzakelijkheid gevoelen, om 
i» stille afzöndering te gaan le? 
ven. Een' aanval van beroerte 
kopdigde hem zijn naderend 
einde aan, en hij bereidde zieh, 
door eene ernstige beoefening 
der godsdienst, tot hetzelveyoor. 
Hij. overleed in het hotel der 
invaliden, na de laatste heilige 
Sacramenten te hebben ontvan« 
gen, den 2 3 Februarij 1837, 
Hij.heeft eene Histoire etc. (Ge
neeskundige geschiedenis van het 
leger m het Oosten), in het 
licht gegeven, welke drie uit* 
gaven heeft gehad, en geleordö 
Aanteekeningen.wex artsen. 

DESMAREST (NICOLAAS), in 
1725 van weinig gegoede ouders 
geboren, maakte zijne Studien 
by de öratoristen van Troyes, 
en slaagde vooral wel in het 
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beoefenen der wis- en natuur-
kunde. In 1753 behaalde hij 
den prijs door de akademie van 
Amiens uitgeloofd , wegens het 
vraagstuk, betrekkelijk de oude 
zamenvoeging van. Engeland 
met Frankriß, en alzoo met 
net vasteland. Het gouverne
ment belastte hem in 1757, 
met het bezoeken der voornaam-
ste lakenfabrijken, ten einde de 
beste soort van behandeling van 
dit fabrikaat optesporen ; en het. 
is volgens de inlichtingen, welke 
hij -hem verschaffe, dat. DUHA

M E L zijn Art du dränier zamen-
stelde. In 1761 , bezocht hij 
de kaashuizen van Franche-
Comté en Lotharingen, welker 
behandelwijze het gouvernement 
in Auvergne wenschte intevoe-
ren, en schreef later l'Art etc. 
(De kunst om kaas te vervaar-
digen), in dé Encyclopédie mé
thodique opgenomen. DESMAREST 

deed in 1768 en 1777, twee 
reizen door Holland, om het 
vervaardigen van het papier te 
beoefenen, en droeg door zijne 
raadgevingen veel bij totdever-
beteringen in de fabrijken van 
Annonay ingevoerd. Hij door-
kruiste Auvergne om de sporen 
der oude vulkanen te onder-
zoeken, en in plaats van drie 
kraters, ' welke GUETTARD had 
aangeduid, vond hij er meer 
dan zestig. Hij strekte zijne 
naspöringen tot den basalt of 
het ijzermarmer uit, waarvan 
men de vorming aan de werking 
der zee toeschréef, en bewees 
dat het een wezenlijke laya was 
enz. In 1771 lid der akademie 
van wetenschappen geworden, 
werd hij, in 1788, totalgemeen 

. inspecteur der fabrijken be-
' noemd. In 1792 , in de gevan-
genissen van het schrik-bewind 
geworpen, nam hij, na zijne 
bevrijding, ofschoon reeds 70 
jaren oud, den post van hoog-
leeraar in de natu urlijke historié 
bij de centrale school aan. DES-
MAREST is te Parijs, den 28 Sept. 
1815 ', alzoo in negentigjarigen 
ouderdom overleden. Hij was 
lid van de landbouwknndige 
maatschappij, van den raadvan 
handel, een dèr administrateurs 
der fabrijk van Sevres en lid 
dier tijdelijke commissie, welke 
in 1793 , zoo vele gedenkstuk-
ken der kunst van de vernie-
ling redde. Hij had de kaart 
der vulkanen van Auvergne ge-
schetst, en zijn zoon heefl dit 
schoone werk in het licht ge- 4 
geven. Behalve de in de aka
demische verzamelingen, ver-
spreide Verhandelingen, heeft 
men van hem : l.o Conjectures 
etc. (Natuur- en wiskundige gis-
singen, over de verspreiding der 
schokkén bij de aardbevingcn)i 
1756, in 12 .™°; — 2.« Mi-

moire etc. (Verhandeling over de 
voornaamste behandelingen in de 
papierfabrijken van Holland, 
met de natuurlijke verklariny 
van derzelver resultaat), 1771, 
in 4.*° ; —- 3.o Dictionnaire etc. 
(Woordenboek der natuurkundige 
aardrijkshunde), 1778—1828, 

5 dl.», in 4. T 0 , met atlas. 

DESPRÉS (JOANNES BAPTISW 

DIONYSIUS), een letterkundige, 
in 1755, te Dijon geboren,was 
van 1783 tot 1792 werkzaani 
in de bureaux van het minis- j 
terie van binnènlandsche zalcen. i 
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Bij de omwenteïingy waarvan 
hij, doch als een gematigd man, 
de beginselen omhelsde, kwam 
hij in zeer vertrouwelijke be-
trekking met de hoofden der con-
stitutioneele partij, en werkte 
mede aan de uitgave van een 
blad, bestemd om de Jakobijnen 
in een b.elâgchelijk licht te stel
len. Na den 10 Augustus aap 
de zegepralende partij verdacht 
geworden, werd hij in St.Lazare 
opgesloten, welke gevangenis hij 
eerst na den 9 thermidor verliet., 

.Bij de oprigting van den raad 
van landbouw, handel en kun-
sten,werd hij tot algemeen se-
cretaris deszelven benoemd. In 
1806 , - volgde hij den nieuwen 
koning LODEWIJK BONAPARTE 
naar Holland, welke vorst hem 
tot staatsraad verhief. Tijdens 
de vereeniging van Holland met 
Frankriß., werd hij tot univer-
siteits-raad benoemd, 'en in 1818 
gepensionneerd zijnde, bragt hij ' 
de laatste jaren zijns levens, in 
eene zachte rust doör, welke door 
de letteren werd opgeluisterd ; 
hij overleed in 1832. Behalve 
Volksliedes en kleine stuhlten, 
die in derzelver nieuwheid bijna 
alle meer of min bijval vondeh, 
heeft men aan DESPRÉS te dan-4 

ken de vertaling (in het Franseh)* 
van VELLÉIUS PATERCULUS , in 
de Bibliothèque Lat.-Franc, van 
PANCKOUCKE. Hij heeft deel ge-
had aan de vertaling van HORA-
TIÜS door CAMPENON in het licht 
gegeven, en is een deruitgevers 
geweest der verzameling van 
Mémoires sur l'art dramatique, 
waaraan hij het deel over MO
LIÈRE, ende Geschiedems van het 

I. DEEL. H 

Engelsch tooneel, aan hethoofd 
der Verhandelingen van GARRICR 
en MOCKLIN, heeft geleverd. . 

DESRENAUDES (MARTIAL-BORYE), 
den 7 Januarij 1755, te Tulle 
geboren, sprak er, toen hij nog 
slechts subdiaken was, deLijk-
rede van LODEWIJK X V uit, 
welk stuk aan den kansel eenen 
nieuwen redenaar heloofde. Na 
de beginselen der Fransche om-
wenteling omhelsd te hebben, 
werd hij groot-vikaris van DE 
TALLEYRAND, bisschop van Au-
tun , en was in 1790 , een der 
assistehten, bij de fcederatie-mis. 

' Hij bleéf hem getrouw in net 
ongeluk, en droeg veel bij, 
om hem op de lijst der uitge-
wekenen te doen doorhalen. Na 
den 18 brumaire door DE TAL
LEYRAND in de bureaux van 
buitenlandsche zaken aange-
steld, lid van het tribunaat, 
verkreeg hij verder het opzigt 
over de handvesten der geschied-
kundige bibliotheek van den 
staatsraad, werd tot titulair 
universiteitsraad benoemd, en 
bekle'edde onder het keizerlijk 
bestuur den post van Censor, 
waarin hij na de terugkomst 
der BOURBONS gehandhaafd werd. 
DESRENAUDES volgde in dezen 
zijné instructien, doch be-
schouwde zich tevens ais den 

. beschermer der dagbladschrij-
vers, die onder. zijn opzigt 
gepláatst waren.. Hij behield 
slechts vereerende titels, toen 
hij, na de laatste H. Sacramen
ten ontvangen te hebben , den 
8 Junij 1825 overleed. Men 
heeft van hem Vie etc. (Leven 

h 
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Engelsch van DALLAS (zie dat I 
Art.), 1817 , in 8 . ™ De ver- j 
taler heeft er eenige aanteeke- i 
ningen en zelfs eenige stukken j 
bijgevoegd, onder anderen het j 
gevoelen van 45 bisschoppen 1 
van Frankrtyk, over de Jesui- ] 
ten, in 1761. Het is vrij zon-
derling dat dit verdedigschrift 
der Jesuiten is zamengesleld 
door een' Protestant en vertaald 
door eenen officier; maar de 
eerste was een regtschapen man; 
de tweede een even zoo goede 
Christen, als dappere krijgsman. 

* DEURER (PETER FERDINAKD), 
in 1779 te Mannheim geboren, 
maakte zijne Studien, te Dus
seldorp en Kassel, kwam daarop 
in zijne geboorteplaats terug, 
redde bij de belegering van 
Mannheim door de Franschen, 
de schatten van de beroemde 
galerij aldaar, en werd kort, 
daarop tot opziener der galerij 't 
te Augsburg en tot hoogleeraac 
der kunstschool dier. stad be-
noemd; legde echter in 1826 
alle betrekkingen neder, eir 
begaf zieh naar Rome, om i ß 

de eeuwige stad geheel voor de 
kunst te leven. Zijn builen-
gewoon werk, hetwelk hij hier 
tot stand bragt, en als eene 
levenstaak beschouwde, is eene 

, kopij der Degraving door RA* PHAÖL, welke in de galerij van BORGHESE gevönden wordt. Te-
gelijkertijd legde hij eene schoone 
verzameling van oude schilde-
rijen aan, die hij, wel is v/aar. j 

. slechts tot 30 N. 0 3 bragt. doch 
onder welke er zieh geene be-
vond, die niet hoogelijk op PN* j, 
moest worden gesteld. Nadat 

van JULIUS AGRICOLA), door TACITUS , Partys, 1797 , in 12.™, 
"met den Latijnschen tekst er 
tegen over. Hij heeft herzien 
de Cq/mpagne etc. (Veldtogt van 
den hertog van Brunswtyk tegen 
de Franschen in 1792)naar 
net Hoogd., met eene voorrede van-FEYDEL, Partys, 1795, in 
8.'° Eindelijk is hij de schrij-
ver van het artikel Girondins, 
in de memorien van den abbö GEORGEL. 

DESVAULX (JACOBUS NICOL AAS) , 
vrijheer van Oinville, veldmaar-
schalk, te Pondichery in 1743 
geboren, maakte in hoedanig-
heid van kapitein der artülerie 
de laatste veldtoglen in Indie 
mede, en onderscheidde zieh 
by het beleg van Pondichery, 
waardoor hem het kruis Van 
den fl. LoDEWUE ten deel viel. 
Majoor geworden zijnde, redde 

. hij in den slag van Gondelour 
het Fransche leger .van eene 
overrompeling. In 1792 week 
hij uit, maakte de veldtogten 
van het leger der prinsen mede, 
keerde in 1800 , in Franhrtyk 
terug, en leefde aldaar onbekend 
tot aan zijnen dood, den 18 Julij 
1817 te Partys vöorgevallen. Men 
heeft van hem, l.o Discours 
etc. (Redevoering te New-Yorck-, 
bty gelegenheid der her Stelling 
van het huis van Bourbon uit-
gesproken), uit het Engelsch 
vertaald, 1814, in 8 . ™ ; -— 2.o 
Vie etc. (Leven van den generaal MONCK, hertog van-Albemarle), 
1815, in 8.V05•. — 3 .0 Nouvelle 
etc. (Nieuwe zamenzwering tegen' 
de Jesuiten, ontslutyerd en.be* 
knopleltyk toegelicht), naar het 

http://en.be*
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DEURER in 1843, zijne kopij 
van RAPHASL had ten einde ge-
bragt, begaf hij zieh naar Kif-
fingen, om aläaar tot herstel 
zijner gezondheid, de baden te 
gebruiken ; den winter bragt hij 
te München door/om- in het 
voorjaar Marienbad te bezoeken, 
en dan weder naar Rome térug-
tekeeren. De Voorziénigheid 
wilde het echter anders;' hij 
werd het slagtoffer eener lever-
ontsteking, welke hij zieh door 
aanhoudend zittep scheen be-
rokkend tehebben, endedood, 
door hem noch de zijnen ver-
moed, overviel hem te midden 
van een gesprek met dezelve, 
op den 9 Januarij 1844 te 
München. Eene der beste schil-
derijen der verzameling van 
DEURER was de BATHSEBA in 
het Bad, door PARIS BORDONE 
(zie dat Art. -Wbk.-), uit de 
galerij van FESCH. Ook ver
diende eeh stukje van PIETRO 
PERUGINO, de Opstanding van 
CHRISTUS, alle opmerking; verder 
oen landschap • van GASPARD 
POUSSIN, uit de galerij ALDO-
BRANDINIJ eene Heilige famille, 
en meer andere. 

DEWEZ (LOUIS DIEUDONNÉ JO
SEPH), den 4 Januarij 1760, 
te Namen geboren, was gedu-
rende tien jaren hoogleeraar der 
rhetorica, nekleedde daarop ach« 
tereenvolgend de posten van 
commissaris bij de reglbanken 
van Sambre en Maas, en van 
onder-prefect van Saint-Hubert; 
koning WILLEM I benoemde 
hem lot inspecteur der collé
gien en athenteën, en tot hoog-

H 
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leeraar der natuurlijke historié 
bij het muséum der wetenschap-
pen en kunsten te Brüssel. Hij 
overleed in die stad, den 26 
Octb.1834. M'en heeft van hem • 
l.o Histoire etc. (Algemecne ge-
schiedenis VanBelgiè), JBrussel, 
1805—1806, 7dU in^.vo Dit 
werk, de vrucht van twintigja-
rige nasporingen, is op eene niet 
minder aangename dan leerrijke 
wijze geschreven. DEWEZ schiet 
echter te kort in dat vuur, in 
die wegsleping, welke het werk 
van FAMIANUS STRADA kenmer
ken , 'welken schrïjver 'men den 
TITUS LIVIUS van Spanje kan 
noemen. Hij zelf erkende dit 
gebrek, en trachtte het te ver-
beteren in eene tweede uitgave, 
Brüssel, 1827, 8 dl.»; — 2.o 
Histoire etc. (Besondere geschie
denis der Belgische provinciën, 
onder deregering der hertogen en 
graven), JBrussel, 1817.,.3 dl.», 
in 8 .T0; — 3.0 Dictionnaire 
etc. (Aardrißskundig woorden-. 
boek van hèt koningrijk der 
Nederlanden), 1819, in 8.w 
De critiek heeft er eenige on-
naauwkeurighéden in aangeduid; 
— 4.o La géographie etc. (De 
aardrißskunde van het koning
rijk der Nederlanden, provin-
ciegewijze voorgedragen), een 
bijzonder voor de collégien be-
stemd werk, 3.« uitg. 1825, 
in 12.m0 ; — 5.o Abrégé • etc. 
(Kort begrip der geschiedenis 
van Henegouwen ens.)', 1823, 
in I2.v° ; -~- 6.0 Histoire etc. 

• (Geschiedenis van het land van 
luik), Brüssel, 1832, 2 dl.", 
in 8.vo DEWEZ is daarenboven 
de schrijver van verscheiden 

h 2 
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verhandelingen, in- de Gedenk-
Schriften der akademie van Brüs
sel opgenoraen. 

* DEWORA (VICTOR JOZEF), 
den 21Junij 1774, te Hada
mar (Nassau) geboren, ontving 
zijne eerste opleiding van zijnen 
oom, den ex-Jesuit FRANCISCUS CLAR , sludeerde vervolgens te 
Gobienz, en werd in den herfst 
1794, als primus der hoogste 
filozofische klasse, van den 
keurvorst en aartsbisschop van 
Trier, kosteloos in het semi-
narie van Trier opgenomen. De 
Fransche krijgsbewegingen wa
ren echter de oorzaak dat hij 

. niet aldäar, maar te Würzburg, 
onder de leiding der hoogleer-
aren WIESENER , OBERTHÜR , ÖNYMUS, BERG en FEILER, zijne 
theologische Studien maakte, 
en bij professor ANDRES homi-
letica, pedagogie enz. hoorde. 
Intusschen gaf de naar Fulda 
uitgeweken Triersche vikaris-
generaal VON BECK zijn verlan
gen te kennen, dat de Triersche 
candidaten der godgeleerdheid, 
onder zijn opzigt in Fulda hunne 
Studien volbrengen en de heilige 
wijdingen ontvangen mogten. 

• DEWORA begaf zieh alzoo in den 
herfst 1796 naar Fulda, alwaar 
hij in het priester-seminarie, 
onder den waardigen regent 
J. J. SCHMITT, en den even zoo 
geleerden als vromen sub-regeht 
H. KOMP zijne Studien ten einde 
bragt, en op den 23 Seplb. 
1797, door den vorst-bisschop 
van Fulda, ADALBERT III VAN HARSTALL , tot priester gewijd 
werd. Hij begon zijne eerste 
zielzorg, als kapellaan teFrick-

W . 

hauen bij Hadamar, bekleedde 
vervolgens de kapellanijen van 
Goarshausen aan den Bijn, van 
Perl bij Trier, en van de 
St. MATTHiAS-parochie der voor-
stad van • Trier, van welke 
laatste gemeente hij den 1 Mei 
1808 tot pastoor benoemd werd. DEWORA was steeds met eene 
groóte voorliefde voor het school-
onderwijs bezield geweest, en 
vermits men in het toenmalige 
dep.1 Trier geene inrigting Vond 
tot opleiding van jeugdige school-
onderwijzers, zoo begoh hij 
(1810) in zijne ruime pastorij 
een aantal wakkere jongelingen 
en mannen rondom zieh te ver-
zamelen, en aan dezelve het 
theoretisch en praktisch onder-
rigt in de kundigheden en plig-
ten, welke tot den onderwij-
zersstand gevorderd worden, te 
geven. Zijne pogingen vonden 

. bij val en werden zoowel door 
het Fransche gouvernement, 
als later door de Pruissische re
gering krachtdadig ondersteund. DEWORA vormde in zijne zegen-
rijke inrigting van 1810—1821, 
omtr'ent 700 schoolonderwijzers, 
die zieh bij wereldlijke en 
geestelijke overheden over een 
bijzonder vertrouwen mogten 
Verheugen, en hunnen waardi
gen leermees'ter tot de grootste 
eer verstrekten. Ook wist DE-WORA te bewerken, dat zijne 
kweekschool voor den onderwij; 
zersstand, niet met het semi-
narie voor schoolonderwijzers 
in Brühl vereenigd werd, zoo 
als de Pruissische regering zu№ 
bedoelde, maar aan de stao 
Trier verbleef. Toen in 18-» 
het Triersche domkapittel, over-
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eenkomstig de bulle de salute ani-
marum, op nieuw georganiseerd 
werd.'werd DEWORA tot dom-
heer van hetzelve benoemd, en 
door den bisschop JOZEF VAN 
HOMMER tot domprediker en bis-
schoppelijken geestelijken raad 
aangesteld; de laatste betrek-
kingen bekleedde hij tot in 1834 
met eene onvermoeide werk-
zaamheid. Sedert 1836 gevoelde 
de ijverige priester en leeraar 
zijne krachten zeer afnemen, 

Jot dat de griep hem op het 
ziekbed wierp, en eene beroerte, 
den 3 Maart 1837, aan zijn 
werkzaam en zegenrijk leven 
een einde maakte. DEWORA ge-
noot als uitstekende kanselrede-
naar, zielzorger en opvoeder 
der jeugd, bij alle standen eene 
onverdeelde hoogachting. Hij 
was een der meest geliefde volks-
redenaars, en een der vrucht-
baarste volksschrijvers,. Wiens 
tallooze, meest populaire ge
schritten veel goeds en zegen-
rijks gesticht hebben. 

DIBDIN (KAREL) , een Engel-
sche tooneelschrijyer, te Sout
hampton in 1748 geboren. In 
den beginne tot den geestelijken 
Staat bestemd, doch door eene 
onwederstaanbare neiging tot hej; 
tooneel medegesleept, duurde 
het niet lang of hij trad als 
tooneelspeler en componist op. 
Na eene twintigjarige oefening, 
genoodzaakt ora een klein too
neel te verlaten, hetwelk hij 
op zijne eigene kosten had op-
gerigt, en waarvan hij tegelij-
kerlijd de eenige acteur, de 
eenige auteur en de eepige mu-

H h 

zikant was, ontving hij van het 
gouvernement eene jaarwedde 
van 200-ponden sterlings, als 
eene belooning voor de volkslie-
deren (waartoe voornamelijk de 
nog met geestdrift aangeheven 
matrozenliederen Poor Jack, 
Tom Bowling enz. behooren), 
welke hij had doen hooren', en 
die onder het volle de grootste 
geestdrift gedurende den oorlog 
met Frankrijk hadden verwekt. 
Deze jaarwedde werd bij den 
dood van PITT ingelrokken; 
maar de landgenooten van DIB
DIN , voorzagen er in door eene 
inschrijving, welke hem een 
fatsoenlijk bestaan verzekerde 
tot aan zijnen döod, den 25 
Julij 1814 voorgevallen. Onder 
zijne tooneelkundige voortbreng-
selen telt men: Be trouwring; 
Be beide gierigaards; Het Se
rail; De kwaker;De goede geluk-
zeggers; De herderin der Alpen; 
De spiegel of overal Arlckein; 
Arlekein, vrij - metselaar; De 
tooveressen van Lancaster enz. 

DIBDIN (THOMAS EROONAIX) , 
een- Engeische boekenkenner, 
in 1775, te Cheltenham in het 
gräafschap Glocester geboren, 
was eerst advokaat te Worcester, 
doch verliet de pleitzaal, om 
den geestelijken Staat te om-
helzenj en met het rectoraat 
van Kensington bekleed,. maakte 
hij gebruik van de vrije oogen-
blikken, welke hem dit-nederig 
beneficie overliet, om zieh aan 
de opsporing van oude uitgaven 
toetewijden, en voornamelijk 
van die der Grieksche en La-
tijnsche classici. Hij werd wel-
3 
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dra zeer ervaren in die bijzon-
derheid, en door lord SPENCER 
aan het hoofd zijner biblio
theek geplaatst, welke eene der 
schoonste en talrijkste was, 
die een partikulier ooit bezeten 
heeft. Van toen af trad hy in 
briefwisseling met al deboeken-
minnaars van Engeland, enzijn 
roem was reeds sedert lang 
tot het vasteland oVergegaan, 
toen de vrede van 1815 hem 
vergunde het te bezoeken. Alorri 
met den eerbied aan zijne diepe 
künde verschuldigd, onthaakt , 
waren zijne reizen door Frank-
rijk, Holland, Duitschland en 
Italic voor hem eene reeks van 
zegetoglen; maar men heeft hem 
verweten, van de beleefdheden, 
waarvan hij het voorwerp was 
geweest, met schimpreden en 
puntdichten, tegen de personen, 
welke hem. de meeste voorko-
menheid hadden bewezen, te 
bebben beantwoord. Hij sloot 
in 1820 voor lord SPENCER den 
koop der. schoone bibliotheek 
van.den hertog van Cassano te 
Napels; en in Engeland terug-
gekeerd, hield hij zieh bezig 
met het rangschikken en be-
schrijven der nieuwe schatten 
in boek- en plaatwerken en 
schilderten, die hij van zijne 
reizen had medegebragt. DIBDIN 
was lid der maatschappij van 
oudheidkundigen van London. 
Hij overleed in de maand Der 
cember 1847. Behalve met zorg 
uitgevoerde uitgaven, onder an
deren van de Engeische vertaling 
der Utopia van TH. MORUS, van 
de Topographische oadheden van 
Engeland en van eene keuze 
van leerreden der beroemdste 

kanselredenaars van Engeland, 
onder den titel van Sunday 
library (zondagsche bibliotheek), 
1831, 6 dL», in 1 2 . ™ , heeft 
men ook van hem eenige ver-
talingen uit het Fransch. Maar 
zijne voornaamste werken zijn: 
l.o The history of Cheltenham, 
Londen, 1803 , in 8 . ™ met plt.n; 
— 2.o Bibliomania (de boeken-
woede), 1811, in 8 . ™ , pikanten 
belangrijkj — 3.o Bibliotheca 
spenceriana, 1814—15, 4 dl.n, 
in 8 . T 0 ; — 4.o JEdes alter-
phiance, 1822, 2 dl.» in 8.f°; 
— 5.o A description catalogue 
of the library of the duke di 
Cassano-Serra, 1823, in 8.V O 

Deze zeven prachtig gedrukte 
boekdeelen, maken slechts e'e'n 
geheel werk uit, waarvan het 
laatste deel het algemOen regis
ter bevat • — 6.0 The bibliogra
phical decameron, 1817, 3 dl.V 
gr. in 8.T0 Dit is eOne reeks van 
zamenspraken over de schrijf-
kunst en de handschriften van 
v 6 6 r de 16.0 eeuw, over de 
oude missalen en brevieren, 
over. de geschiedenis der boek-
drukkers enz. Er komen vele 
helangrijke bijzonderheden in 
voor, doch ook vele"beuzelin-
gen, welke enkel eenige waarde 
kunnen hebben in de oogen dier 
personen, die zieh minder met 
den jnhoud dan met den vorm 
der boeken bezig houden; -7-

• 7.0 A bibliographical Tour in 
France and Germany, 1821, 
3 dl.n, in 8 . ™ (De ,reis door 
Frankriß is in het Fransch ver-
taald door de beeren LICQUET 
en CRAPELET , Parijs, 1825, 

.'4 •dl.» gr: in 8.V O met pi.)J 
8.0 Reminiscences of a lite-
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rary life, 1836, 2 dl.» gr. in 
8.T 0 Het Manuel du libraire 
van BRUNET bevat over de bi
bliographische werken van DIB-
DIN, belangrijke bijzonderheden, 
die aldaar even zeer op hare 
plaats zijn, als zij hier onge-
past zouden wezen. 

DIDOT Jeune (PETRUS FRANCIS
COS), broèder van FRANCISGUS 
AMBROSIUS DIDOT (zie dat Art. 
-Wbh.-), volgde zijn' vader in 
den boekhandel op, en.onder-
scheidde zieh in denzëlven door 
zijne uitgebreide boekenkennis. 
In 1777 boekdrukker geworden, 
droeg hij er in dat vak veel 
toe bij, om zijnen naam be-
roémd te maken. Onder zijne 
sóhoone uitgaven wordt vooral 
gezocht de Imitation de J . C., 
1788, in fol. Hij overleed den 
7 December 1795, twee zonen 
nalatende : PETRUS NICOLAAS 
FIRMIN DIDOT , aan wien men 
de schoone uitgaven der Voyage 
B'ANACHARSIS te danken heeft, 
en die, volgens een model door 
lord STANHOPE geleverd, nieuwe 
ijzeren r person heeft doen ver-
vaardigen ; en HENDRIK DIDOT , 
een' bekwamen graveur en let-
tergieter, die eeneh vorm met 
eenen aanzetter (moule à refou-
tór) heeft uitge'vQnden, door 
middel van welken men met 
eeneri enkelen slag honderd-
vijftig letters bekomt. 

DIDOT (FIRMIN) , zoon van 
FRANCISCUS AMBROSIUS, te Partys 
ja 1764 geboren, oefende zieh 
in de Grieksche taal en letter-
fcunde, onder de leiding van 

V i E i i O i s o N . Heeds in 1783, had 
hij de schoohe cursief-letter ge-
graveerd, welke zijn bröeder 
PETRUS gebruikte tot zijnen 
Brief Over de vorderingen der 
boekdrukkunst. Nadat zijn va
der hem in 1789 zijne letter: 
gieterij had afgestaah, bragt hij, 
door' menigvuldige proefnemin-
gen, de volmaaktheid der druk-
letters (typen) tot die hoogte, 
waarin wij dezelve thans be-
schouwen. Hij verkreeg in 1797, 
een brevet van uitvinding voor 
zijne wijze van Stereotypie. Zijne 
uitgaven van VIRGIUUS en HORA--
TIUS 1798 en 1799 kunnen over 
den graad van sierlijkheid doen 
oordeelen, welken hij bereikt 
had. Alvorens zieh eenen naam 
als boekdrukker te hebben ver-
worven, had hij eene berijmde 
vertaling der Herderszangen van 
THEOCRITUS ondernomen, enom 
zijnegedachten van de verschrik-
kelijke tooneelen der Fransche 
ohiwenteling afteleiden, het 
plan gevormd, om alle Idyllen
dichters te vertalen. Hij gaf 
in 1806 eene vertaling der ^ 
herderszangen van VIRGILIUS in " 
het licht, zoowel uit een typo
graphisch als letterkundig oog-
punt beschouwd, hoogst belang-
rijk. Later wilde hij de plaatsen 
bezoeken, waar de beide eerste 
dichters van herderszangen der 
oudheid, hunne werken hebben 
zamengesteld. Na längs de boor-
den van de Mvncio, de sporen 
van den zwaan van Mantua te 
hebben gezocht, ging hij in 
Sicilie! de landschappen bezoe
ken door THEOCRITUS beschre-
ven. Zyne uitgave derHenriade 

h 4 
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gr. in 4 . T 0 , verwierf hem de 
gouden médaille op de lentoon-
stelling der voorwerpen van nij-
verheid, in 1823. Kort te voren 
had hij een brevet bekomen tot 
het drukken van aardrijkskun-. 
dige kaarten met beweegbare 
letters. • In 1827, reisdè hij 
naar Madrid, om er de Spaan-
sche letterkunde te beoefenea. 
In 1829 , door het Ewre-dep,* 
tot afgevaardigde verkozen, was 
hij een der 221 , welke weiger-
den het adres aan den koning 
te wijzigen. Na 1830., ander-
maal naar de kamer gezonden* 
overleed hij den 24 April 1836, 
le Mesnil, alwaar hij eene 
prachtige papierfabrijk had op-
gerigt. Men heelt van. hem : 
l.o Lettre etc. (Brief aan mij-
nen breeder, PETRUS DIDOT , 
over de verbetering der boek-
drukkunst), 1802, in 8 . V O ; — 

, 2.o Poésies etc. (Gedichten enbe-, 
rijmde vertalingen), 1822—26, 
2 dl.n, in 12.mo Deze beide 
deelen bevatten het treurspei 
HANNIBAL , de Herderszangen van 
VIRGILIUS, de gezangen van TYR-
THJ3HS,' de zestien eerste Idyl-
leny&n THEOCRITUS , de Koningin 
van Portugal, en Berigten be-
trekkelijk ROBERT en HENDRIK 
ETIENNE -, — 3.o Les idylles etc. 
(De herderszangen van THEOCRI
TUS), 1823, gr. in 8 JO enz. enz. 

* DIEFENBACH (JOHANN FRIE
DRICH) , geheim-medicinaalraad, 
hoogleeraar en bestuurder der 
heelkundige cliniek aan de uni-
•versiteit te Berlijn, den 1 Fe
bruary 1794 te Koningsbergen 
geboren, werd in Roslök opge-
voed, bezocht sediert 1809 het 

gymnasium aldaar, en legde 
zieh sedert 1812 op de beoe-
fening der godgeleerdheid toe. In 
1813 trad hij te Greifswalde, 
als rijdende jager., in Mecklen-
burgsche dienst, maakte den 
bevrijdings-oorlog mede, keerde 
in 1815 uit Frankrijk terug, 
en begon in 1816 de S t u d i e 
der heelkunde, eerst te Konings
bergen , waarna hij dezelve in 
1820 , in Bonn voortzelte, en 
sedert den herfst 1821 in Wurz: 

burg ten einde bragt, waarhij 
dan ook in 1822 tot Med..Dr. 
gepromoveerd werd, en de voor 
zijne latere werkzaamheid be-
langrijk gewordene verhandeling 
Nonnulla de regeneratione et 
transplantatione schreef. Na zieh 
met ter woon te Berlijn te 
hebben gevestigd, verwierf hij 
aldaar weldra den roem van 
een bekwaam O p e r a t e u r , werd 
in 1830 dirigerend heelmeester 
in het ziekenhuis la Charité, in 
1832 buitengewoon hoogleeraar, 
en in 1841 gOwoon hoogleeraar 
en bestuurder der heelkundige 
cliniek. DIEFFENBACH was zeker 
de meest genialische onder de 
nieuwere Duitsche Opera teurs : 
hij heeft de grootste V e r d i e n s t e 
in de zoogemamàe plastiche chi
rurgie verworven, waarbij hij, 
door de veryanging van verloren 
deelen, met door de kunst ver-
vaardigde neuzen, Uppen, wan-
gen enz. het wanstallige» e n 

het scheelzien door de vlugste 
operatie wegnam. Op zijneher-
haalde reizen naar Frankrijk in 
1834 en 1836, naar Engeland 
in 1837 en naar St. Petersburg 
in 1843, viel hem het vleijendst 
onthaal ten deel; ook werd hij 
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lot lid der orde pour l'e mérite 
benoemd. Nog lang hoopte de 
wetenschap in hem haren bè-
vorderaar te bezitlen, toen een 
hevige aanval van beroerte, hem, 
op den namiddag van den 11 
Novb. 1847 , juist toen hij in 
de universiteit van Berlijn, voor 
een talrijk auditorium eene 
voordragt hield over de leer 
der polsadergezwellen, aan de 
menschheid, aan de wetenschap 
en aan zijne talrijke vrienden 
en vereerders ontrukte. Zijne 
belangrijkste geschriften zijn: 
l.o de Voorlzetting van die van 
SCHEEL; — 2.o die Transfusion 
des Bluts und die Infusion der 
Arzneien in die Blutgefässe, 
Berlijn, 1828; — 3.o Ghirur-
gische Erfahrungen besonders 
über, die Wiederherstellung zer
störter Theile des menschlichen 
Körpers, Berlijn, .1829—1834. 
— De koning van Pruissen, 

' wiens gemalin eens door DIEF-
FENBACH gered was, legde aan 
zijne nagelatene weduwe eene 
jaarwedde van 2000 Thaler toe. 

* DIETEEICH (J. F.), een be-
roemde historie-sehilder, in 
1789 y te Biberach geboren , 
was de zoon van arme ouders, 
en werd, nadat hij als knaap 
doorslaande bewijzen van zijnen 
aanleg had gegeven,.dooronder-
steuning der Wurtembergsche 
regering in staat gesteld, om zijn. 
talent, onder den Z wabischen 
meestèr EBERHARD WSCHTER , te 
Borne te ontwikkelen. Later 
(1820), bezocht hij Italie an-
dermaal, en wel voor längeren 
tijd., Ditmaal legde hij zieh 

H h 

voornamelijk toe op de beoefe-
ning der oude' Dmbrische mees-
ters, in wier stil nadenkend 
leven, hij zieh trachtle te ver-
plaatsen. In dezen stijl heeft 
hij nog twee zijner laatste gods-
dienstige stukken bewerkt: zijne 
Hemelopneming of het gezigt der 
apostelen aan het graf van 
MARIA , en zijne Verrijzenis van 
JESUS , aap welke beide (op de 
tentoonsteliing in 1843 te Stutt-
gard) grbote lof ten deel viel. 
Deze stukken moeten echter 
verre önderdoen, bij de vroe-
gere schilderijen van DIETERICH , 
voornamelijk bij zijnen in het 
koninklijk. paleis te Stuttgard 
zieh bevindende Mögt van Abra
ham in het Beloofde Land, en 
zelfs bij zijne kleinere stukken, 
die in de galerij der Stuttgard-
sche kunstschool hangen. In 
Borne schilderde DIETERICH ook 
eene -aanbidding der Herders, 
en vervaardigde een uitmuntend 
kopij van het bovenste gedeelte 
der Madonna di Foligno van 
B.APHAÖL. In 1826, ontwierp 
hij. in Stuttgard de teekeningen ; 
tot de reliefs, der met hjstwerk 
omgeven velden, van het nieuwe 
koninklijke landhuis op den Bo-
senstein. Daarna werd hem opge-
dragen, de eetzaal v.an hetzelfde 
lustslot met frescö's te verste-
ren, van welke taak hij zieh op 
de wäardigste-wijze kweet.. In 
1833 werd DIETERICH tot hoog-
leeraar der koninklijke kunst
school te Stuttgard benoemd, 
in welke betrekking.hij tot aan 
zijnen dood, in het begin van 
1846 voorgevallen, eene zegen-
rijke werkzaamheid ontvouwde. 
5 
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Er worden allaarslukken van 
hem gevonden in de kerk te 
Schernberg, en in eene andere 
catholijke kerk van Zwaben, een 
Verrezen CHRISTUS , het hoog-
altaarstuk,' dat men onderzijne 
voornaamste schilderijen in oiie-
verw rekent 5 verder fresco-schil-
derwerk in de schoone kerk van 
Bulach bij Karlsruhe. 

* DILLIS (GEORGE VON), be-
kend als rangschikker der Pi-
nacotheck van München, en 
van andere koninklijk Beijersche 
kuflstverzämelingen, werd in 
1759 te Schwindkirchen in Op-
per-B.eijeren geboren, De keür-
vorst MAXIMILIAAN III bezorgde 
zijne opvoeding in München, 
en bestemde hem tot kunste-
naar. Na diens dood studeerde 
hij een tijdlang te Billingen in 
do theologie, begaf zieh echter 
weldra weder naaf München, 
en bezocht aldaar de schilder-
akademie. In 1788 deed hij met 
den jongen graaf FREVSING eene 
reis door Zwitserland. Van vele 
zijden aanbevolen, werd DILLIS, 
door den keurvörst KAREL THE-ODOOR, in 1790, tot inspecteur 
der galerij van München be-
noemd, bekwam echter weldra, 
door tusschenkomst van den 
edelen graaf RÜMPORD, langer 
nitstel, en de noodige midde-
len om naar Dresden, Praag 
en Weenen te reizen, ten einde 
de beroemde kunstschatten dier 
Steden te kunnen beoefenen. 
Wadat hij aldaar de galerijen 
naauwkeurig had opgenomen, 
besloot hij •; om als kunstgeleider 
den. Engelschman GILBERT ELLIOT , op eene reis door Dalle 

te vergezellen, en reeds was 
hij te Livorno aàngekomen, toen 
hij vernam dat ELLIOT tot on-
der-koning van Corfu benoOmd 
was. DILLIS zette desniettegen-
staande zijne reis voort, en 
keerde in 1796 naar München 
terug. Na de wederuitsteüing, 
der, tengevolge van den invai 
der Franschen, geborgen keur-
vorstelijke verzamelingen, ver* 
gezelde hij lord OFFULSTON op 
eene reis door Zwitserland, en 
het was vooral op dezen logt, 
dat hij zieh met het landschap-
schilderen bezig hield. Hetjaar 
1800 riep hem naar München 
terug, Vanwaar hij de konink-
lijke kunstschatten naar Ans
bach redde. In 1805 en 1806, 
begaf DILLIS zieh naar Rente en 
Parijs, om de inhetgrooteÄ-
seüm-Napoleon, opeengéstapelde 
künstschatten • te beoefenen, en 
tevens om den kroonprins Lp-DEWIJK van Beißeren, tot kunst
geleider te dienen. Daarop ver-
gezelde hij den kroonprins 
door Zwitserland, het zuidelijke 
FrankHjk en Spanje, waar hij 
voor hem de schoonste landstre-
ken en de merkwaardigste voor-
werpen afschilderde. Bij den 
toenmaligen klooster-storm in 
Beißeren, zocht liij de voof-
naamste schilderijen uitdekloos-
ters en kloosterkerken uit, en 
in 1808 bezocht hij, op last des 
konings van Beijeren, Italie, 
om goede aankoopen van schiL-
derijen te doen, bij welke ge-
legenheid hij ook het beroemde 
zelfportret van RAPHAEL , uit 
het paleis Altoviti, voor de 
Beijersche galerij verkreeg. In 
1811 werd hij door den kroon-
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prins naar Verona gezonden, 
om de plastische kunstwerken 
uit het paléis Bevilaqua aah-
tekoopen; ook nam hij eene 
dergelijke commissie te Rome 
waar. In het jaar 1815, begaf 
hij zieh naar Parijs, om de, 
door NAPOLEON (en DENON) uit 
Beißeren weggevoerde kunststuk-
ken terugtevorderen, en tevens 
ook andere aantekoopen. , In 
1817 en 1818 vinden wij DILLIS 
als reisgezel van den Beijerschen 
kroonprins (laier koning LODE-
WWK) in Italie en Sicilie. Na 
zijne terugkomst regelde hij de 
schatten der beeidende kunsten 
in de koninklijke kasteelen van 
Würzburg en 'Aschaffenburg, 
en werd na den dood van den 
directeur MANNLICH, in 1822 
centraal-galerijdirecteur te Mün
chen. In 1829 i rigtte hij, op 
last van koning LODEWUK , de 
Mauritskapel te Neurènberg, 
met schilderijen van oud-Duit-
sche, zoowel-Hoog- als Neder-
duitsche, kunstenaars uit de 15.<= 
en 16.e eeuw, tot eene galerij-
zaal in, die voor de beoefening 
der Duitsche kunstgeschiedenis 
een hoogst belangrijk standpunt 
aanbiedt. Later werd hem het 
groote ontwerp en de regeling, 
de keuze en tentoonstelling 
der schilderijen in de Pinaco-
theek opgedragèn. Hij overleed 
in 1841. Zijne nalatenschap 
van kunstvoorwerpen bestaat in 
verscheiden voortreffelijke schil
derijen , en roenigvuldige hand-
teekeningen enz. 

DILLON (PETER), Engelseh 
zee-kapitein, bezocht van 1808 
tot 1829, den Stillen Oceaan, en 

ontdekte op het eiland Vanikoro, 
de laatste overblijfselen van den 
togt des ongelukkigen LAPE-
ROÜSE (zie LAPEYROUSE -Wbk.-
en DOMONT D'ÜRVILLE), welke 
hij bijeenverzamelde, eh naar 
Frankrißk bragt, om ze aan ko
ning EAREL X aantebieden, die " 
hem tot ridder van het legioen 
van eer verhief. Zijne Reis naar 
de eilanden der Zuidzee, Parijs, 
1830, 2 dl.«, in 8.vo met pl.*, 
bevat belangrijke bijzonderhe-
den, betrekkelijk die eilanden en 
de zeden van derzelver be woners; 
maar onbeduidende beuzelingen 
benadeelen de belangstelling. Hij 
werkte aan eene Geschiedenis der 
eilanden Fidji, toen hij den 9 
Febr. 1847 overleed. Hij was 
lid der Aziatische maatschappij 
van Bengalen, en corresponde-
rend lid der geographische maat
schappij van Parijs. 

DIMSDALE (THOMAS) , een ge-
neeskundige, in 1711 , te Thoy-. 
doh-Garnon, in het graafschap 
Essex geboren, was de klein-
zoon. van een der deelgenooten 
van WILLIAM PENN. Hij trad in 
1734 , in de geneeskundige loop-
baan op, doch verliet dezelve 
weldra, om die der waperTs in 
te treden, en vplgde den hertog 
van COMBERLAND in Duüschland. 
Bij den vrede, kwam hij in En
geland terug, werd tot het doc-
toraat bevorderd, en maakte zieh, 
weldra bekend. Hij werd in 1767 
in Busland geroepen, om de 
keizerin GATHARINA, hären zoon, 
den groot-hertog PAUL, en hare 
beide klein-zonen ALEXANDER en 
EONSTANTIJN , de kinderziekte in-
teenten. Bebalve eene aanzien-
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lijke jaarwedde, verleende CATHA-
R I N A hem eervolle waardigheden. 
Bij zijne terugkomst tot lid der 
koninklijke maatschappij van 
Louden benoemd, werd hij door 
het graafschap Hertford tot het 
lagere huis afgevaardigd. Van 
dien oogenblik af liet hij de 
praktijk zijner kunst bijna ge-
heel varen, en overleed in 1800. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
1.° Tegenwoordige vstyze om de 
hinderziekte inteenten, 1772 , in 
8. T 0 ; — 2.° Gedachten over de 
algemeene en gedeelteltyke inen-
ting enz., Ijonden, 1776, in 8. T°; 
— 3.° Aanmerkingen op den 
brief van Ds LETTSON , betrek-
helijk de algemeene inenting; 
— 4.° Overzigt der waarnemin-
gen .van D.r LETTSON, 1779, in 
8. T 0 ; — 5.o Verhandelingen over 
de inenting, 1781, in 8 . ™ ; — 
6.° Reisverhaal van DIMSDALE in 
Rusland, enz. 

DiouLouFET (J. Jos. MARIUS), 
een Provencaal dichter, in 1790, 
te Eguilles bij Aix geboren, 
heeft zieh roem verworven, door 
zijne begaafdheid in de zamen-
stelling van gedichten, in eenen 
tongval, welken een schrander 

, en geestig volk niet opgehouden 
heeft te spreken en te beoefenen. 
Aan de verschillende genoot-
schappen van Provence verbon-
den, werd hij bibliothekaris der 
stad Aix, en overleed te Cucu-
ron bij Apt, den-24 Mei 1840. 
Het jaar te voren had hij door 
een dichtstuk getiteld; Lou voy
age d'Eliezer, eenen prijs in de 
Bloemspelen behaald. Hij is de 
schrijver van een aantal gelegen-
heidsstukjes, fabels, vertelsels, 

oden, brieven, liederen enz., 
in de dagbladen van den tijd, 
of in verzamelingen opgenomen, 
en waarschijnlijk van een grooter 
aantal onuitgegevene. Wij willen 
ons echter enkel bepalen tot het 
aanhalen van Leis magnans (de 
zijwormen), Aix, 1820, in 8.™, 
met pit." Dit dichtstuk als een 
meesterstuk beschouwd, is voor-
afgegaan van eene Verhandeling 
in net Fransch, over de Pro-
vengaalsche taalen dichtkunst, 
en gevolgd door eene verhande
ling over de zijwormen, en door 
eenen brief aan RAYNOUARD (zie 
dal Artikel). 

* DISRAELI (ISAAK) , te En
field, in 1766 geboren, de eenige 
zoon van eenen zieh sedert lan-

-gen tijd in Engeland nederge-
zetten Venetiaanschen koopman, 
ontving zijne eerste opvoeding 
in eene naburige school; daar 
zijn vader echter den Staat des 
onderwijs in Holland voor veel 
beter hield, zoo werd hij der-
waarts gezonden, en bragt al-
daar het grootste gedeelte zijner 
jeugd door. Reeds voor dezen 
tijd, toen hij nog in Engeland 
leefde.'had.hij blijken van let
terkundige bekwaamheid gege-
ven, en in zijn 16.E jaar eenen 
brief aan D.' JOHNSON gerigt. 
Nadat hij eenigen tijd in Ley-
den en in Amsterdam haddoor-
gebragt, alwaar hij zieh met 
verscheiden nieuwere talen be
hend maakte, en zieh tevens 
met de classieke studie'n bezig 
hield, zonder het echter hierin 
ver te brengen, vertrök hij in 
1786 naar Partys, toen de groole 
omwenteling aldaar ontluikte, 
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en hare leerstellingen alle hoof-
den vervulden. DISRAELI was 
welligt de eenige, die van deze 
algemeene stemming niels waar-
nam; hij las Fransche boeken, 
onderzocht de in dat land op-
eengehoopte leiterkundige schat
ten , hield zieh bezig met den 
geest der taal, en knoopte met 
de levende letterkundigen en 
geleerden kennis aan. Hij ver-
wierf in dit tijdperk zijns levens 
dien smaak voor de Fransche let-
terkunde, welke steeds in hem 
kennelijk bleef, doch in zijne 
critiek meer uitscbijnt dan in 
zijnen stijl; want hij schreef 
het Engelsch met de grootste 
zuiverheid, en vereenzelvigde 
zieh in elk opzigt met het land, 
waarin hij leefde. Toen hij na 
verschillende reizen op het vaste 
land , in Engeland was terug-
gekeerd, gaf hij eenige gedick
ten in het licht, onder welke 
men de Lines of the abus of 
satire gewoon is te teilen, of-
schoon het uitgemaakt is dat 
DISRAELI de schrijver van dit 
gedieht is , hetwelk in het 9." 
dl. van het Gentleman's Maga
zine voorkomt. De aangevallene 
D.r WALCOTT, hield DISRAELI 
niet voor den schrijver en bleef 
met hem bevriend, terwijl hij 
van dezen oogenblik af den voor-
onderstelden schrijver zeer vij-
andelijk behandelde. In 1791 
verscheen de Verdediging der 
dichthunst. Nadat er weinige 
exempl. van verkocht waren, 
vernietigde de schrijver de ge-
heele oplage, uit beweeggron-
den, die onverklaarbaar zijn; 
want de letterkundige waarde 
van dit voortbrengsel werd niet 

het minste belwist. In zyn 24.« 
jaar schonk hij aan de wereld 
zijne Merkwaardigheden der let-
terhunde. Dit werk verwehte 
opzien in eene eeuw, waarin 
het aan mannen van genie niet 
onlbrak. Het geheel was intus-
schen toenmaals niets anders 
dan eene met smaak eh critiek 
bezorgde compilatie, doch het-
zelve werd de kern dier be-
roemde Miscellanea, in welke 
hij in eenen lateren tijd z'rjns 
levens, tusschen de jaren 1817 
en 1824, zulk eenen schal der 
diepzinnigsle wijsgeerige aan-
merkingen, gepaard met de be-
minnehswaardigste kunst der 
voorstelling, vereenigde, dat 
deze Miscellanea eene lievelings-
lektuur van het Engeische pu-
bliek geworden en gebleven zijn. 
De vooringenomenheid van DIS
R A E L I voor de geschiedenis der 
leiterkunde ontwikkelde zieh 
reeds zeer vroeg in hem, en 
verliet hem tot zelfs in zijnen 
hoogen ouderdom niet. Aan 
deze voorliefde heeft de Engel-
sche letterkunde te danken zijne 
Verdeeidheden van schrijvers, 
in 2 dl.11 en zijne Illustrations 
of the literary Character, in 1 
dl. Daar de vader van DISRAELI 
zieh op den handel had, toege-
legd, zoo vooronderstelde men 
van den zoon, na zijne terug-
komst van het vaste land, dat 
deze zieh aan hetzelfde vak 
zoude toewijden. Tot zijne 
groote tevredenheid ontsloegen 
hem echter zijne vriehden en 
bloedveitwanten van deze ver-
pligting, zoodat hij zijne schit-
terende talenten geheel volgens 
zijne neiging aan wenden en zij-
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neu grooten letterkundigen roem 
handhaven kon. Hij vestigde 
alsnu zijne geheele opmerkzaam-
heid op een groot werk, dat 
op de wijze van BATLE aange-
legd en bewerkt zoude worden, 
en zelfs in den beperklen om-
vang van 12 deelen, waaruit 
het bestaat, verbazing over de 
geleerdheid des scbrijvers te 
weeg brengt. DISRAELI was een 
warme bewonderaar van ge-
noemden schrijver, en geleek 
in vele dçelen naar hem, niet 
alleen in zijne vlijt als letter
kundige yerzamelaar, maar ook 
nog in verscheiden andere be-
trekkingen. Tot de eerste N.°s 

van het nieuw opgerigte Quar-
terley Review leverde hij ver
scheiden bijdragen. Een zijner 
opstellen in hetzelve, Spence's 
Anecdotes, en aanmerkingen 
over de zedekundige en dich-
terlijke waarde van POPE , lok-
ten den in zijnen tijd beruchten 
strijd over POPE uit, waaraan' 
BOWLES, BXRON en anderen deel 
namen. De heoordeeling van 
Engeische poëzij — voor welker 
hoogere soorten hij niet vatbaar 
genoeg was — verschafte hem 
echter zijnen grooten roem niet ; 
maar wel zijne uitgebreide ge
schiedkundige kennis, en voor-
namelijk zijne sGhrandere he
oordeeling der bijzonderheden 
van le »erkundig beroemde man
nen. Hij was de eerste schrijver, 
die pnder de handschrilten van 
het Britsche museum navor-
schingen op eene groote schaal 
ondernam, en men moet. er
kennen, dat zijne werken eehe 
historische scherpzinnigheid en 
een critisch vernuft ohtwikke-

len, die hem verre boven de 
gewone klasse van scbrijvers 
verheffen. Ofschoon deze na-
vorschingen in den laatsten tijd 
van oneindig meer gewigt zijn 
geworden, behoort men tooh 
niet te vergeten, dat hij er het 
eerste voorbeeld toe gaf. AI 
hebben hem ook latere schrij-
vers in diepzinnigheid overtrof
fen , zoo is toch DISRAELI nog 
steeds de populairste dezer 
klasse van schrijvers, en ook 
dit is eene groote Verdienste. 
In zijne Ondersoekingen over tyet 
leven van JACOBUS I geeft hij 
een roemvol bewijs zijner gron-
dige kennis der Engeische schrij
vers. In 1828 werd zijne 
opmerkzaamheid, van de ge-
schiedenis der Engeische letter-
kunde, welke hij toenmaals 
schrijven wilde, afgetrokken 
door het verlangen, om het 
zoo gewigtige tijdvak van KAREI 
I te schilderen. Dit werk be
staat uit 5 dl.« en verscheen 
in een tijdverloop van 7 jaren, 
onder den titel van Cowmen-
tarien over het leven en de 
regering van KAREL I. De uni-
versiteit van Oxford schonk hem 
daarvoor het doctoraat-diploma, 
optimo defensqri optimi reges, 
zoo als in de oorkonde gezegd 
wordt. Na de voleinding dezer 
commentaries werkte hij we
der met nieuwen ijver aan zijne 
geschiedenis der letterkunde, 
en koesterde de hoop, dat hij, 
de 70jarige man, deze reus-
achtige onderneming nog ten 
einde zoude hrengen. Dan in 
1838 werd hij met Windheid 
geslagen, van welke eene ope
ratic niet in' staat was hem te 
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bevrijden. Desniettegenstaando 
zelte hij, met behulp zijner 
dochter, zijnen arbeid voort, 
aan welken hij den pedanten 
titel van Bevalligheden der let-

S terkunde gegeven had. In zijnen 
] hoogen ouderdom bezorgde hij 

ook nog eene nieuwe verbeterde 
uitgave zijner Commenlarien 
over het leven van KAREL I. 
In het begin van 1848 werd 
hij op zijn landgoed in JBue-
kingshamshire door de griep 
aangetast, aan welke toenmaals 
aldaar heerschende ziekle hij 
overleed, 

* DISTELI (MARTINUS), een 
teekenaar en schilder, als een 
der geestigste karikatuur-teeke-
naars bekend, in 1802 te 02-
ten, in het Zwitsersche kanton 
Solothum geboren. Daar hij 
voor de S taatsdienst bestemd 
was, bezocht hij de universueit 
van Jena. Later echter liet hij 
dit plan varen, en wijdde zieh 

., geheel der kunst toe. Reeds in 
| Lucern, en nog meer in Jena, 

openbaarde hij zijn buitenge-
woon talent in het karikatuur-
teekenen en zijne teekeningen 
op de muren der studenten-ge-
vangenis te Jena, trokkenzelfs 
de opmerkzaamlieid van den 
groothertog van Weimar. Van 
hm, begaf DISTELI zieh naar 
München, en vervaardigde al
daar eene schilderij; welke op 
de tentoonstelling in die stad, 
wegens derzelver vernuftige za-
wenstelling vele bewonderaars 
vond. Allermeest werd zijn naam 
door de voortreffeiyke satirieke 
teekeningen tot de fabels van 
A-, E. FRÖHLICH bekend. Deze 
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bladen, verlevendigd door de 
natuurlijkste, kunstmätigste, 
luimige S c h e r l s , zijn in hunne 
soort, ware kleinooden. Ook 
vindt men karikaturen van DISTELI in de Alpenrosen auf das 
Jahr 1832. In 1833, leverde 
hij de titelplaat tot MEVER'S 
Charakteristischen Thierzeich* 
nungen. Ook zijn van hem, de 
platen tot MÜNCHHADSEN'S Aben
teuer , Solothurn, 1841. —» 
Daarentegen heeft DISTELI als 
Staatkundige satirist, door zij
nen zoo berucht gewordenen 
Schweizerischen Bilderkalender, 
dien hij sedert 1839, te Solo
thurn in het licht gaf, en die 
nog in 1845, met platen vol- 4 

gens zijne teekeningen verscheen, 
hoogst nadeelig op het gods-
dienstige en zedelijke gevoel zij
ner , van het goede buitendien 
reeds zoo zeer verwijderde, land-
genooten gewerkt, en door dat 
hij niet enkel oude, eerwaar-
dige instellingen des burgerlij-
ken levens, maar even zo.o vaak, 
godsdienst, Kerk en hare be-
dienaren, in het gebied dertri-
viaalste bespotting wikkelde, 
eene zware verantwoording op 
zieh geladen. Hij overleed in 
den bloei zijner jaren, in 1841, 

* DITTERS VON DITTERSDORF, 
(KARL), een beroemde compo-
nist, in 1739 te Weenen gebo
ren , dus op een tijdstip, dat 
de wonderkinderen nog zoo me: 
nigvuldig niet waren, en alzoo 
de zoo schoon op de vioolspe-
lende zevenjarige knaap groot 
opzien baarde. Door. den. be-
roemden horennist HOBOCZEK 
aanbevolen, kwam hij als. page 
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bij prins JOZEF van Saksen-
Hildburghausen, die denkleine 
grondig in de muzijk deed on-
derwijzen. Toen de kapel van 
den prins ontbonden, en met 
het E . E . hoflooneel vereenigd 
werd, ondernam DITTERS , met 
zijnen vriend GLÜCK , eene reis 
naar Italie. Bij zijne terugkomst 
vond hij zieh door den nieuwen 
directeur, graaf SPORK, nietge-
noegzaam in aanmerking geno-
men, en vermits zijn contrakt 
ten einde liep, trad hij, in de 
plaats van HAVDN, in dienst van 
den bisschop van Groswardein, 
later aartsbisschop van Kolocsa, 
bij wien hij vijf jaren verbleef; 
in 1769 ging hij in dienst van 
den prins-bisschop van Breslau, 
werd in 1770 deszelfs houtves-
ter, in 1773 landshoofdman 
van Freiwaldau, en doorkeizer JOZEF II in den adelstand ver-
heven. Na den dood desprins-
bisschops, met eene kleine 
jaarwedde ontslagen, geraakte hij 
in nood. Vrijheer IGNATIUS STJLL-FRIED bood hem te Rothlbotta 
in Boheme, eene schuilplaats 
aan, waar hij na veel lijden, 
in 1799 overleed. DITTERS ver
dient onder de componisten van 
zijnen tijd eene eervolle plaats. 
Hij schreef Symphonien, Sona
ten , Biederen, vier Oratorien, 
(Isaak, Job, David en Esther), 
en omtrent twinlig Opera''s, on
der welke Doktor und Apothe-
kar, 1786, Hieronymus Kni
cker, het Rothe Käppchen, de 
voornaamste zijn. , Zij werden, 
vertaald, ook in Italie met by-
val opgenomen. 

DIVINI (EUSTACHIUS), een Ita-

liaansche kunstenaar, muntte 
uit in de kunst om teleskopen 
te vervaardigen. De Nederlander HUIGENS (zie HUIGENS-CHRIST 
•Wbk.-) was echter bekwamer 
of gelukkiger dan hij, want hij 
ontdekte met de door hemver-
Yaardigde, den Ring van Sa
turnas. DIVINI betwistte hem 
de waarheid dezer ontdekking, 
in een, in 1660 , in 8 > , in 
het licht gegeven geschrift, ge-
titeld: Brevis annotatio in Sys-
tema Saturnium. Zijne redenen 
waren, dat hij dien ring, met 
zijne teleskopen niet zag. HUIGENS wederlegde hem in een 
antwoord, waarop DIVINI vruch-
teloos wederantwoordde. Deze 
kunstenaar leefde nog in 1663. 

DJAMY (ABD'-ALRAHMAN), een 
Perzisch dichter, als de PETRAR-
CHA van Asie beschouwd, werd 
in 1414 in Khorasan geboren. 
Wegens zijnen roem, werd hij 
aan het hof van ABU-SAID geroe-
pen, en genoot denzelfden in-
vlóed onder diens opvolger. DJAMV overleed in 1492. Persie 
heeft weinig zoo vruchtbare 
schrijvers opgeleverd. Zijne voor
naamste werken zijn : 1.° Sei-
seleh aldzéheb of de gouden 
Koten, eene verzameling van 
geestige hekeldichten, en losse 
stukjes; — 2.° Sobahat alabran 
(rozenkrans der regtvaardigen)-; 
— 3.0 Tohfat élahrar (geschenk 
der braven). Twee zedelijke ver-
handelingen, met beknopte ge
schied enissen , naar de wijze der 
Oosterlingen doormengd; — 4.° 
Yousouf en ZuUikha, door TH. 
LAW vertaald, en bij fragmenten 
in de Asiatik miscellanies mede-
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gedeeld; — 5.° Medjnoun en 
Leila, eon dichtstuk door CHEZY 
vertaald, Parijs, 1807 , 2 dl.», 
in 18.««oj — 6.o Khirdnameh 

j Iskendery (het boek der wijs-
) heid ten gebruike van ALEXAN-
! DER), eene zedelijke verbände-

ling, waarin de oude wijsgeeren 
van Griekenland voorkomen ; — 
7." Deharistan, eene kleine ze-
dekundige verhandeling, in den 
smaak van Gulistan geschreven, 
belangrijk door de keuze van 
denkbeelden en de bevalligheden 
des stijls, enz. 

* DMITRIJEW (IWAN IWANO« 
WITZ), in 1760, in bet Russi
sche gouvernement Simbirsk 
geboren, was eerst in krijgs-, 
daarna in burgerlijke dienst, 
onder ALEXANDER vier jaren mi
nister van justitie, en leefde 
daarop afgezonderd in Moskau, 
alwaar hij in 1837 overleed. 

] Hij is als een uitstekend dich-
| ter in de losse Fransche manier 
j bekend, en voerde met KARAM-
•' SIN , eene meer vrije beweging 
! in de Russische taal in. Zijne 
i gezamenlijke Schriften werden 
•' (sedert 1794) vijfmalen na ei

nander in Moskau herdrukt. 

* DMOGHOWSKI (FRANZISZEC) , 
een Poolsehe letterkundige, in 
1762, in Podlachie, uit eene 
adellijke familie geboren, was 
reeds vroeg lid der Piaristen-
orde, en een werkzame onder-
v/ijzer derzelve in Warschau; 

\ hij veiiiet haar om in den echt 
! .te treden, vergezelde daarop in 
I 1792 den prins PROZER naar 

r' Dresden, om Kosciuszico aan het • I. BEEL. I 
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hoofd der natie te roepen, en 
werd in 1795 protocollist in 
den nationalen raad, in welke 
hoedanigheid, zoowel als later 
in betrekking van plaatsvervan-
ger der raadsleden, hij eenen 
grooten invloed op de slaais-
aangelegenheden behield. Na den 
val van KOSCIDSZKO vluglte DMO-
CHOWSKinaar Venetië, begafzich 
van daar naar Parijs, en was 
hier als lid van de Poolsehe 
nationale commissie werkzäam 
voor de herstelling van Polen. 
In 1800 keerde hij paar Polen 
terug, slichtle in 1801, met 
J . U . NIEMCEWICZ, het genoot-
schap der vrienden van weten-
schappen te Warschau, en 
overleed in 1808. Hij schreef: 
l .o een Leer dicht over de dicht-
kunst, Warschau, 1788; — 
2.o De l'établissement et du 
renversement de la constitution 
du 3 Mai 1791, en Pologne, 
Warschau, 1793, 2 dl.n Ook 
vertaalde hij in het Poolsch Ho-MERUS , VIRGILIUS Mneis, onder-
scheidene werken van HORATIUS , TOONG, MILTON enz., redigeerde 
eenen tijd lang het Nouveau 
Mémorial de Varsovie, en gaf ERAFICKI'S en KARPINSKI'S wer
ken in het licht. 

* BOBROWSKY (de abbé JOZEF) 
— eigenlijk DAÜBRAWSKY; hij zelf 
noemde zieh JOZEF DAÜBRAWSKY ZE SOLNIE. — De naamsverwis-. 
seling geschiedde door den regi-
ments-kapellaan die den H. Doop 
toediende. De vader van Do-DROWSKV was onder-officier in 
een I L K. dragonder-regiment, 
en heette JACOBDS DAÜBRAWSKY. 

i 
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DOBROWSKY werd den 17 Aug. 
1753j te Gyermet, bij Raab, in' 
Hongarije, geboren. Hij maakte 
zijne Studien in Boheme, en trad 
in 1772, in de maatschappij van 

"JESUS. Na de pntbinding der 
maatschappij, zette hij te Praag 
zijne theologische S t u d i e n voort, 
en legde zieh bij voorkeur op 
de talen toe ; in 1787 ontving 
hij de H. Priesterwijding, werd 
conrector, en kort daarna rector 
van bet algemeen seminarie te 
Hradisch. Toen dit in 1789 ont-
bonden werd, bekwam hij eene 

•jaarwedde, en leefde te Praag 
in het huis van ROSTITZ. Toen 
keizer LEOPOLD I I , aan de K. 
Boheemsche maatschappij van 
wetenschappen 6000 florijnen 
schonk, bestemde dit genoOt-
schap er 1000 voor DOBROWSKY ̂  
tot het döen eener reis naar Zwe-
den, öm naar Slavonische ge-' 
denkstukken' tot het gebied der 
geschiedenis en taalkunde behöo-
rende, welke in den 30jarigen 
oorlog aldaar mogten gekomen 
zijn, te ohderzoeken. Hij begaf 
zieh den 15 Mei 1792 met den 
graaf JOACHIM STERNBERG op reis, 
en kwam over Petersburg, Mos
kau en Warschau, in Maart 
1793 terug. Van toen af leefde 
hij — eene reis naar Italie, en 
kleinere uitstappen niet gere-
kend -~ in Boheme, bij de 
familie ROSTITZ , uitsluitend voor 
de wetenschappen. Een buiteri-
gewoon geheugen, onvermoeide 
werkzaamheid, kritische scherp-
zinnigheid en levendigheid des 
geestes, bleven hem tot in den 
hoogsten ouderdom bij. fly heeft 
voor de Slavonische taai- en 
letterkunde zeer veel geleverd; 

raen кап echter al zijne kritische 
beoordeelingen , voornamelijk 
die van den laatsten tijd , cn in 
het gebied der geschiedenis niet 
goedkeuren. Hij overleed den 
6 Januarij 1829, lu Brünn, op 
eene uitspanningsreis. Behalve 
verscheiden verhandelingen in 
verschillende tijdschriften, gaf 
hij afzonderlijk in het licht: l .o 
Fragmentum Pragense Evangelii 
Scti. MARCI vuigo autographi, 
Praag, 1778;—- 2.o Corrigenda 
in Bohemia docta Baltini juxta 
editionem Raph. Ungar., ib. 
1779; — З.0 Böhmische Lite
ratur auf das Jahr 1779, 4 
stukken, ib. 1779; — 4.° Höh-

• mische und mährische Literatur 
auf das Jahr 1780, 3stukken, 
ib. 1780—84; — 5.o' Antwort 
auf die Revision der böhmischen 
Literatur, ib. 1780; — 6.0 
Scriplores rerum Bohemiearum 
e Bibliotheca ecclesiae metropo-
litanae Pragensis , ib. 2 dl.*, 
1783—84 (gemeenschappelijk 
met FR. POLZEL); — l.o Lite
rarisches Magazin von Böhmen 
und Mähren, ib. 3 stukken, 
1786—87; — 8." Ueber die 
Ergebenheit und Anhänglichkeit 
der slavischen Völker an das 
Erzhaus Oesterreich, ib. 1791; 
•— 9.0 Literarische Nachrichten 
von einer, auf Veranlassung der 
K. böhmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften, l792unternom-
menen, Reise nach Schweden 
und Ruszland u. s. w., ib. 1796; 
—• lO .o Bie Bildsamkeit der 
slavischer Sprachen, an der 
Bildung der Substantiven und 
Adjectiven in der böhmischen 
Sprache dargestellt, ib. 1799; 
— l l . o Slova — Slavenicum, 
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in specie Czechienm, ib. 1799;' 
— 12.o Ceskych, Prjslowj, 
zbjrka. Po wydäny Mistra Ja-
koba Srnce a Frant. Ond. Hor-
nytzmo nowe. roznmözena, ib. 
1804; —_13.o Ausführliches 
Lehrgebäude der böhmischen 
Sprache, ib. 1809; — 14.o 
Slawin, Botschaft aus Böhmen 
an alle, slawischen Völker, oder 
Beiträge zu ihrer Charakteris
tik , zur Kenninisz ihrer My
thologie, ihrer Geschichte und 
AUherthümer, ihrer Literatur 
und • ihrer Sprachkunde nach 
allen Mundarien, enz. 1806, 
in 1808 er» in 1834, met ver-
meerderingen en verbeteringen 
herdräkt; — 15,o Slovanka, 
Zur Kenninisz der alten und 
neuen slawischen Litter atur, der 
Sprachkunde nach allen Mund
arten, der Geschichte und AI-
therthümer, 2 dl.11, raet 2 plt,» 
en eene muzijk-bijlage, ib; 1814 
tot 1815; —» 16.« Kniha Uzi-
tecna y kratochmlnd, yenz slowe 
Rada melihych zwjeat, nynjpo 
ctwrte wydand, ib. 1815; — 
17.o Geschichte der böhmischen 
Sprache und älteren Literatur, 
met <5<me plt., ib. 1818; — 1 8 . ° 
Institutiones Knguae slavicae U-
teralis dictae, quae in libris 
lilurgicisobtinet, Weenen, 1821; 
-~ 19.o Ausführliches und voll
ständiges deutsch-Mimisches sy-
nonimisch-phraseologisches Lexi
kon oder Wörterbuch, 2 dl.", 
Praag , 1821; — 20.° Institu
tiones linguae slavicae dialecli 
veteris, quae quum apudRussos, 
Serbos aliosque ritus graeci, tum 
apud Dalmatas Glagolitas ritus 
latini Slavos in libris sacris ov-

I i 

tinet,. Weenen, 1822; — 21.° 
CYRILL ««dl METHOD, der Sloven 
Apostel, historisch liritischer 
Versuch, Praag, 1 8 2 3 ; — 2 2 , ° 
Mährische Legende von CYRILL 
und METHOD , U . S . W . , ib. 1826; 
— 23.o Historia de expedilione. 
Friderici Lmperat. edita a quo-
dam Clerico Ausberlo, Weenen, 
1827; — 24.0 enz.. enz.. 

* DODD (WILLIAM), OenEn-
gelsche geestelijke, die groóte 
bekwaamheden met eene even 
zoo groóte zédeloosheid veree-
nigdej in 1729, te Bourne, in 
Lincolnshire geboren, verkreeg 
hij de hoogste graden te Cam
bridge, bekleedde verscheiden 
voordeelige bedieningen, liet zieh 
echter door zijne verkwistende 
en ongéregelde levenswijze, tot 
verscheiden schelmstreken, en 
oindelijk zelfs tot eenen valschen 
wisselbrief op zijnen vroegeren 

- kweekeling, lord CHESTERFIELD , 
verleiden. Het bedrog werd ont-
dekt en DODD den 27 Junij 
1777 te Tybum opgehangen. 
Hij heeft veel gOschreven, on-
der anderen in de gevangenis 
Overmgingen, die voor zijn 
beste werk doorgaan. Bij al 
zijne siechte hoedanigheden was 
DODD een opofferende, werkzame 
menschenvriend. 

* DODD (RALPH) , een krijgs-
nouwkundige, de eerste die een 
plan tot cenen Tunnel onder 
den Teems ontwierp, geboren in 
Northumberland, was in 1790 
kweekeling der koninklijke aka-
demie te Lenden, sebreef in 
1795 , eené statistiek der ka-
2 
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nalen, en legde in 1798 der 
regering een ontwerp tot eenen 
Teems-Tunnel voor, die goed-
gekeurd, doch wegens de toenma-
lige omslandigheden, niet in uit-
voering gebragt werd. Hij legde 
daarop een kanäal van Gravesand 
en Chatham en net Grand-Sur-
rey-Kanaal aan, bouwde de 
Vauxhall-brug en onderschei-
,dene waterwerken, verbeterde de 
stobmbooten, voer het eerst in 
eene stoomboot rondpm Enge-
land en Ierland, enoverleedin 
1822 te Cheltenham ten gevolge 
eener verwonding, bij het sprin
gen van den ketel op eene stoom
boot bekomen. 

* DOHM (CHRISTIAN KONRAD 
WILHELM V O N ) , een staatsman 
en geschiedschrijver, den 11 
December 1651 te Lemgo ge
boten, kwam als onderwijzer 
aan het Basedowsche instiluut 
le Dessau; werd in 1776 hoog-
leeraar der staathuishoudkundige 
en finäncieele wetenschappen aan 
het Carolinum te Cassel, en 
trad in 1779 als krijgsraad en 
geheime Archivarius in Pruis-
sische dienst. Bij had toenmaals 
aan de verhandelingen, wegens 
de bedoelingen van Oostenriß 
op Beijeren, en. wegens het 
Duitsche vorslenbond, zoo als 
ook aan de vordere toenma-
lige staatkundige verhandelingen 
onder HERZBERG een aanmerke-
lijk. aandeel, werd in 1783 ge-
heimraad, later veradeld, in 
1786Kleefsch-directoriaal-gezant 
by den Weslfaalschen Kreits, 
en gevolmagtigd minister bij den 
keurvorst van Keulen. In 1796, 
bekwam hij de directie van de 

Nedersaksisch-Westfaalsche coa-
ventie te Hildesheim, aan welke 
ook andere rijksstanden deel na-
men, ten einde eene gewapende 
neutraliteit te vormen, en be-
gaf zieh in 1797, als gezant 
naar Rasladt. Bij de schade-
loosstellingen van Pruissen voor 
de afstanden aan den linker-
Bijnoever, en bij de organisatie 
van Goslar werkzaam geweest, 
werd hij in 1804 president der 
krijgs- en domeinenkamer le 
Heiligenstadt, en kwam door 
den vrede van Tilsit met het 
land aan Westfalen. In 1807, 
begaf hij zieh als Westfaalsche 
gezant naar Dresden, nam ech« 
ter in 1810, wegens ziekte, 
zijn ontslag uit de Staatsdienst, 
en overleed in 1820 op zijn 
landgoed Pustleben bij Nordhau
sen. Hij schreef: l.o Materialien 
zur Statistik und neuesten Staa-
tengeschichte, Lemgo, 1777 tot 
1785, 5 afleveringen; — 2.o lie
ber die bürgerliche Verbesserung 
der Juden, Berliß, 1781 en 
1783,3.e uitg. van F. L. KAHLE , 
ib. 1789; — 3.° Geschichte des 
bayerischen Erbfolgestreites, 
Franhfort, 1779 j — i.oüeber 
den deutschen Fürstenbund, Ber
liß, 1789; — 5.o Denkwürdig
keiten meiner Zeit oder Beiträge 
zur Geschickte von 1778—1806, 
Lemgo, 1814—19, 5 dl.« 

* D O L E N B O ( B A R T E L ) , in 1566, 
te Leyden geboren, was een 
verdienstelijk graveur, en leer-
ling van GOLTZIOS; hij heeft 
verscheiden schilderstukken en 
leekeningen van KARELJMANDER , 
IICHIEL G o x i E , SPRANGER en 
anderen in het koper gebragt. 
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De beroemde GERARDUS DOUW 
heeft van hem het eerste onder
wijs in de teekenkunstgenolen, 
— ZACHARIAS, zijn broeder, te 
Haarlem geboren, mede een 
uitmuntend graveur, en de leer-

. ling, van JAKOB DE GHEIN, heeft 
! veel gegraveerd naar CARAVAGGIO, SPRANGER, BLOEMAERT en 

anderen, en is jong gestorven. 

* DÖLLINGER (IGNATIUS) , een 
talentvolle physiologist, den 24 
Mei 1770 te Bamberg geboren, 
was de zoon van den vorstelij-
ken lijfarts, en hoogleeraar der 
universiteit aldaar. In de op-
voedingsgestichten zijner geboor-
teplaats, ontving hij zijn we-
tenschappelijk onderwijs, werd 
den 26 September 1787 tot doc
tor in de wijsbegeertebevorderd, 
en, nadat hij zieh tot in 1789 
ijverig op de beoefening der 
geneeskunde had toegelegd, on-
dernam hij met oogmerk om 
dieper in dezelve doortedringen, 
en door den vorst-bisschop on-
dersteund, eene reis naar Pavia, 
tot den beroemden ANTONIO SCARPA, wiens voorlezingen de 
rigting zijner Studien bepaal-
den, terwijl hij physiologie en 
anatomie tot het wetenschappe-
Ujke thema zijns levens maakte. 
"Wegens de krijgsbewegingen 
werden de Scholen gesloten, en DÖLLINGER werd na zijne terug-
komst, en na op den 26 Febr. 
1794, met onderscheiding de 
doctorale waardigheid ip de ge
neeskunde te hebben bekomen, 
(ladelijk tot hoogleeraar aan de 
universiteit zijner geboorteplaats 
benoemd. Het, door den on-

1 i 

vergetelijken FRANS LODEWIJK 
gestichte, ziekenhuis verheugde 
zieh toenmaals over de beroemde 
artsen: RÖSCHLAÜB, MARCUS, "WAETHER , als zijne verplegers, 
en DÖLUNGER werd tevens, na 
het overlijden van RÖSCHEAÜB in 
1801 , de tweede ordonnerende 
arts, terwijl hij niet zelden 
bij ontstentenis van D> MAR
CUS, als plaatsvervanger zieh 
met het olinisch onderwijs be-
lastte. Omtrent dezen tijd trad 
hij in den echt met THERESIA SCHUSTER , de dochter van eenen 
raad der vorstelijke hof kamer, 
met welke hij gedurende 40 
jaren een. ze'er gelukkig leven 
leidde an rijk in nakomeling-
schap gezegend werd. Na de 
opheffing der Bamberger uni
versiteit, volgde hij den 11 No
vember 1803, eene beroeping 
naar Wurzburg, als hoogleeraar 
der ontleedkunde. Terwijl hij 
ook alhier even zegen-en roem-
rijk zoo door leer als gesebrift 
werkte, stichtte hij er tevens 
eene nieuwe anatomisch-philo
sophische school, welke op 
de geheele S tudie der genees
kunde aan de hoogeschool aldaar • 
eenen krachtdadigen invloed uit-
oefende, en door de stich ting 
van een zoötomisch-physiolo-
gisch genootschap, hoogst be-
kwame .kweekelingen vormde', 
welke onder zijne voorzitting, 
de resultaten der nieuwe nâ  
sporingen in Verhandelingen ver-
dedigden. De genialische SCHÖN-LEIN , zijn kweekeling en later 
zijn ambtgenoot, heeft de eerste 
ppwekkingen tot zijn veelom-
vattend, op de natuurlijke his-
3 
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torie gegrond stelsel der genees-
kuade, aan de geestvolle wenken 
van dezen leermeester te dan-
ken. In 1805, verscheen de 
Grundrisz der Naturlehre (schets 
der natuurkunde), opgedragen 
aan den minister, graaf KARL 
V O N THÜRHEIM, waari» de in-
vloed der natuur-fiiozofle van 
SCHILLING niet te miskennen is. 
In het algemeen was voor hem 
in Wurzburg de bloeitijd van 
zijn leeren en werken. Aldaar 
leefde hij met SCHELLING in we-
derkeerige vriendschap. Door 
zijne uitmuntende mondeling-
sehe voordragt, die door dui-
delijkheid en plastische volheid 
diepen indruk op de naijverige 
jeugd maakte, vormde zieh rond-
om hem eenkring van talentvolle 
jeugdige krachten, aan welke 
hij, door zijnen persoonlijken 
omgang en gemeenschappelijke 
navorsching, de rijkste vruchten 
van onvermoeide lichtstralen in 
het duistere der raensehelijke 
natuur aanbood. Tusschen de 
jaren 1816 en 1817 Valien de 
merkwaardige physiologische on-, 
derzoekingen, betrekkelijk da ge-
schiedenis der ontwikkeling van 
een bebroeid hoenderei, waar-
door de weg tot eene waarach-
tig wetenschappelijke wording 
(genesis) van het bewerktuigde 
(organische) wezen gebaand 
werd, en op welken weg BAEH , 
B . WAGNER in Göttingen, VALEN
TIN in Bern, de onderzoekingen 
voortzetteden. Vele'geleerde, 
natuur-onderzoekende genoot-
schappen in en buiten Buitseh-
land beijverden zieh, door toe-
zending van eere-diploma's, hem 
hunne erkenlenis en hulde aan 

te bieden. In 1823 werdbij in 
de plaats van den grooten SÖMME-
R I N G , als gewoon lid derBeijer-
sche akademie van wetenschap-
pen opgenomen; sedert_ 1819 
was hij corresponderend lid der-
zelve geweest. In 1827, tot secre
taria der wis- en natuurkundige. 
Masse der akademie verkozen, 
viel de, elke 3 jaren te ver-
nieuwen keuze, steeds op hem, 
tot dat hij in 1839, wegens 
hem bevangene ziekelijkheid, 
dezelve op de stelligste wijze 
meende te moeten van de hand 
wijzen. Bij de verplaatsing der 
universiteit van Landshut naar 
München (1826), bekwamDöi-
L I N G E R het professoraat der rnen-
schelijke en vergelijkende ont-
leedkunde, en had de eer als 
refctor-magnificus der universi
teit te lungeren. De opbouw van 
een nieuw anatomisch theater 
(snijkamer), werd naar zijn 
ontworpen plan en onder zijn 
opzigt, Op de doelmatigste wijze 
uitgevoerd, zoo dat hem ook 
hierbij- onverdeelde bijval te 
beurt viel. De belangrijkheid 
der microscopische navorschin-
gen ter uitbreiding der physio
logische ontdekkingen, gaf hem 
aanleiding, om op kunstmatige 
verbetering der daartoe betrek-
kelijke werktuigen bedacht te 
zijn, waaraan dan ook in 1829 
het ontstaan van wezenlijke her-
vormingen in het zamengesteld 
microscoop te danken zijn. Bij 
de benoeming der opper-genees-
kundige commissie in 1833, 
werd DÖLLINGER , de senior der 
geneeskundlgo faculleit, lid der-
zelve, in 1838 opper-medicinaal-

i raad, en uit aanmerking aijner 
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veelvuldige diensten, aan de 
geneeskundige administratis van 
Beijeren bewezen, met de bur-
gerlijke orde van Verdienste van 
den H, MicHAet vereerd. Dan 
eene zieh langzamerhand ont-
wikkelende ziekelijkheid Steide 
weldra aan zijn weldadig wer
ken voor staat en wetenschap 
een eindpaal. Reeds in 1827 
werd zijn Organismus, door eene 
insnijding, met lijkgift besmet, 
en gaf waarschijnlijk de naaste 
aanleiding, tot zijne, doode-
lyk geworden ingewandskwaal. 
Hierbij kwam nog dat zijn na-
vorsehende geest hem in 1836, 
tot een naauwkeurig onderzoek 
des darmkanaals in de cholera-
Iijken verleidete, bij welke ge-
legenheid hij zelf door deze 
geweldige ziekte werd aangetast, 
en. wel in eenen zeer hevigen 
graad. Door de kunst der arisen 
van den rand ides grafs gered, 
bragten toch da overblijfselen 
der ziekte-stof, na eene Sjarige 
kwijning, ten gevolge van maag-
klieren, den 14 January 1841, 
zijnen dood teweeg. Indejaar-
boeken der geschiedenis van de 
Physiologie zal zijn naam steeds 
met onderscheiding, naast die 
van eenen BLUMEJSBACH, HAL
V E R , M E C K E L , BüRDACH, T R E -
VERANOS, CUVIER en SÖMMERING 
prijken. ' In het gezamenlijke 
gebied der natuurkundige we-, 
lenschappOn, had hij bondige 
on veel omvattende Studien ge-
maakt. Op, eene meesterlijke 
wijze wist hij de 'inspuiting 
{injectie) in de fijnere bloedva-
ten toe to passen j voor de otit-
wikkelings-geschiedcnis. van het 

• I i 

embryo, voor de foevallen in 
het fijne aderstelsel en het pa
renchyma, bij ontstekingen; voor 
den omloop van het bloed; voor 
de ontleding des oogappels enz. 
heeft hij door zijne waarnemin-
gen het wetenschappelijk onder
zoek bevorderd en uitgiebreid. 
Tot zijne schriften behooren: l.o 
De cognocendis et curandis qui-
busdam corporis humani simpli-
cibus affectiotnbus, 1794 ; — 2.o 
Fragmenta do dosibus medka-
mentorum et justo ea praepa-
randi tempore, 1797; — 3.°' 
lieber die Afterqmwendung des 
neuen Systems der Philosophie, 
1802 j — 4.o Heber die Meta
morphose der Erd- und'Stein
arten , im Kieselreiche, 1803 ; 
—- 5.o Grundrisz des mensch
lichen Organismus, 1805; — 
6.o Beiträge zur Entwickelungs-
geschickte des menschlichen Ge
hirns, 1812; — 7.o lieber den 
Werth der vergleichenden Ana
tomie , 1814; — 8.o Oculi hu
mani illustratio ichnographica, 
1816; — 9.o De physiologiae 
ad medicinam raiione, 1818, 
.—' lO.o Malbighii icon, ad his-
toriam ovi inciib. sped: censurae 
spec, 1818; — l l . o Was hl 
Absonderung, und wie geschieht 
sie?, 1819; — 12.o Betrach
tungen &er das Wesen der deut
schen Universitäten, 1819} •*-
13.o De physiologiae ad medici
nam rattone, 1818; —14.° Vom 
Kreislaufe des Blutes, 1821; 
— 15.° Ueber die Fortschritte, 
welche die Physiologie seit Bit-
im gemacht hat, 1824-; — I6.o 
Bericht über das neuerrichtete 
anatomische Theater, 1826; — 
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l7.o Rede in den Aulazur Jah
resfeier der Hochschule in Mün
chen, 1827; — I8.0 De vasis 
sanguiferis, 1828; — 19.o7on 
einem verbesserten aplanalischen 
Mikroskop, 1829; — 20.o Heber 
die Baukunst und ihre Bedeu
tung im Staate, erläutert durch 
die Naturkunde, 1833; — 21.° 
Grundziige der Physiologie, 2 
cü>, 1835. Kort Da zijnen dood 
werd nog uitgegeven: 22.o Grund
züge der Physiologie der Ent-
viickelung des Zell-, Knochen-
und Blutsystems, Regensburg, 
1842. Behalve deze werken, 
en de voortreffelijke Gedächtnisz-
rede auf SÖMMERING leverde DÖLLINGER nog bydragen aan de 
meeste physiologische, natuur-
en geneeskundige tijdschriften 
van Duitschland. De uitmun-
tende Lofrede van DÖLLINGER, 
werd in de koninklijke akademie 
van wetenschappen, den 25 Au
gustus 1841, voorgedragen door PBIL. FR. VON WALTHER J des 
mans veelvuldige Verdiensten 
voor de wetenschappen worden 
in dezelve met eene meesterlijke 
hand geschilderd; genoemde 
lofrede is in het Nekrolog der 
Deutschen opgenomen. — De 
nog levende oudste zoon van DÖLLINGER (JOHANN JOSEPH IG-
NAZ), trad in Mei 1848, als 
afgevaardigde in de eerste Duit-
sche nationale vergadering, als 
een getrouwe zoon der Catho-
lijke Kerk, met eere op. 

* DÖLLINGER (GEORGE FER
DINAND), broeder van IGNATIUS 
koninklijk Beijersehe geheime 
huis-archivarius, le Bamberg 
in 1772 geboren, vollrok zijne 

S t u d i e n , in de onderwijs - ge
suchten zijner geboorteplaats. 
Met de b'eoefening der regtsge-
leerdheid vereenigde hij eene 
bijzondere zucht voor de land-
meetkunde. In 1798, werd hij 
accessist bij de hofkamer ia 
Bamberg, in 1803 registrator 
en in net volgende jaar opper-
registratör bij het opperbewind 
in Bamberg. In dezelfde hoe-
danigheid kwam hij in 1807 te 
München, bij de centraal-admi-
nistratie, werd in 1817, werke-
lijke raad en geheime registrator 

•bij den staatsraad, in 1825 
geheime archivarius, en einde-
lijk in 1828, geheime huis-archi
varius. Sedert 1843 werd hij, 
onder erkentenis voor zijne trou-
we en naauwgezette diensten, 
gepensionneerd. De langjarige 
oefening in het stuk der band-
vesten, en de toegang, welke 
hem ter naauwkeurige nasporing 
aller regerings-documenten te 
dienst stond, gaf hem aanlei-
ding tot de uitgave van naauw
keurige en uitgebreide registers, 
over de gezamenlijko Beijersehe 
wetsverzamelingen, waardoor hij 
de ambtenaren en staatsdiena-
ren, in het spoedig riaslaan der 
uitgevaardigde regeringsverorde-
ningen, met eene dankwaardige 
verligting in hunne werkzaanv 
heden te hulp kwam. — Hij 
overleed t'e München, den 7 
Augustus 1847. Tot zijne wer
ken behooren voornamelijk: l-° 
Rcpertorium über die kreilmayr-
sehe und Mayer'sehe General
sammlung, 1834; — 2.o Samm
lung der im Gebiete der innern 
Staatsverwaltung des König
reichs Bayern bestehenden Ver-



i D 0 L, — D O M . 537 

Ordnungen; uit oorspronkelijke 
bronnen geput en systematisch 
gerangschikt, 20 dl.» in ver
schilfende onderdeelen, 1835 tot 
1839; slechts eene onvermoeide 
volhardende vl'vjt was in Staat 
dit uiterst moeijelijke werk ten 
uitvoer te brengen; — 3.o Beber, 
die zweckmässige Einrichtung 
der Registrationen, München , 
1811; — 4.o Anleitung, die 
Amtspapiere leicht zu ordnen, 
1815; — 5.o Die Verfassung 
des Königreichs Dayern, 2 dl.11, 
1815—19; — e.o Verfassung 
und Verwaltung der Gemeinden 
in Dayern, 1820; — 7,o Die 
Erhöhung des National Wohl
standes durch den Handel mit 
Getreide, 1828; — 8.o Der 
Geschäftmechanismus nach sei
nem Endzwecke, 1828; — 9.o 
Die über das Jagdwesen in 
Bayern bestehenden Verordnun
gen, 1842; — lO.o Das Bau
wesen, Branntweinbrennen und 
der Malzaufschlag in Bayern 
in polizeilicher und kameralis-
tischer Beziehung, 1843; — 
l l .o Der katolische Geistliche, 
seine Pflichten und Dienstver
hältnisse nach den Abstufungen 
seiner Würde, und die katholi
sche Kirche in religiöser und 
ökonomischer Beziehung, 1843; 
—• 12.o Heber sieht der das 
Schulwesen in Bayern betreffen
den gesetzlichen Anordnungen, 
1844; — 13.o Ber Getreide
handel nach staatswirlhschaft-
lichetv und polizeilichen Geset
zen, 1844; — 14.o Veher sieht 
der in den bayerischen Regenten
hause geschehenen Länderthei-
lungen der dadurch entstandenen 

I i 

verschiedenen Linien und ihre 
Erlöschung mit Andeutung der 
Successions-Verhältnisse, 1845; 
— 15.o Wirkungskreis der Pa-
trimonial-Gerichte II Klasse, 
1845; — 16.o üebersichten von 
Verordnungen des Gewerbewe
sens, Landwirtschaft, Land-
strassenund Wasserbau-Wesens, 
1845, enz. 

DOMBASLE (CHRISTOPHE JOSEPH 
ALEXANDRE MATHIEÜ D E ) , een 
beroemde akkerbouwkundige, in 
1777, te Nancy geboren,' is een 
der mannen, welke in de 19.e 
eeuw, het meest tot deontwik-
keling van den landbouw in 
Frankrijk hebben bygedragen. 
Nadat onvoorziene gebeurtenis-
sen, aan welke het hem niet 
mogelijk was het hoofd te bie-
den, hem van zijne fortuin 
hadden beroofd, dacht, hij er 
niet aan, zooals zoo vele ande
ren, om dezelve door meer of 
min gewaagde speculatien te 
herstellen, maar zochtdezeher-
stelling in den arbeid, die nooit, 
bedriegt, en wendde zijne blik-
ken tot het bebouwen van ak-
kers. Zoodra, zijne pogingen, 
ter invoering van -meer voordee-
lige behandelingswijzen, en ter 
verbetering van landbouwkun-
dige gereedschappen, met goeden 
uitslag bekroond werden, werd 
hij weldra onder de eer'ste land-
bouwkundigen van Frankrijk 
geteld. Met behulp van eenige 
edelmoedige burgers, die. hem 
een voorschot van 50,000 francs 
deden. In de gemeente Roville 
(Meurthe-Üeut), pachtte hij eene 
zekere uitgestrektheid gronds, 

5 
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van middelbare hoedanigheid, en 
rigtle er met eemproefnemende 
landhoeve, wiji hy alle proefne-
mingen reeds had gemaakt, maar 
eene «joiéMandhoeve op, die 
eenen buitengewonen iavloed op 
de ontginning van Lotharingen 
uitoefend», en die weldra in 
Bretagne en in de overige pro-
vinciën werd nagevolgd. Het 
hüur-contract der landhoeve van 
Roville, liep met 1842 ten einde; 
maar vöör dat lijdstip waren al 
de kapitalen teruggegeven r en 
de bestunrder zelte daarenboven 
vaste winsten uit, welke hij aan 
zijnen schranderen arbeid, en 
aan zijnen geest van orde en 
spaarzaamheid te danken had. 
Het was alstoen dat DOMBASLE 
te Roville, een'landbouwkundig 
instituut stichtte met het doel 
om personen te vormen, geschikt 
om landbouwkundige ontginnin-
gen te ondernemenj en deze 
nuttige inrigting had eenen graad 
van voorspoed en bloei bereuet, 
die nog steeds toenemende was, 
toen deze achtenswaardige bur
ger, in de eerstedagen van Jan
uary 1844, te Bovüle overleed. DOMBASLE was correspondent der 
akademie van wetenschappen, 
en lid van de meeste akkerbouw-
kundige genootschappen van 
Europa. Behalve eenige losse 
stukjes en talrijke artikelsin de 
Annales de l'agriculture Fran
çaise en in het Bulletin de la so
ciété d'encouragement etc., heefl 
men hem te danken: l.b Annales 
etc. (Lahdbouwkundige jaarboe-
ken van Roville), Partys, 1824 
toi 1837, 9 dl1* in 8 . V » , met 
plt.I lj — 2.o l'Agriculture etc. 
(De praktische en beredeneerde 

landbouwkunde), naar het En-
gelsch van J . SINCLAIR , ib. 1825, 
2 dl.« , in 8.vo , met pit." 

* DOMBROWSKI (JAN HENRYK), 
in 1755 , te Pierszowice bij Kra
kau geboren, trad in 1770, in 
Saksische dienst — zijn vader 
was Säksisch kolonel —, werd 
rilmeesler bij. de lijfwacht, ging 
echter bij den opstand, in 1791, 
in Poolsche dienst over, werd 
bij dezelve weldra brigadier, en 
onderscheidde zieh in 1794 on-der KOSCIUSKO en MÄDALINSKI. 
Als generaal-majooc, dwong hy 
do Pruisen, de belegering van 
Warschau opteheffen, en ont-
weldigde hun, na tot luitenant-
generaal en opperveldheer te zijn 
benoemd, Bromberg, De gevan-
genneming van KOSCIUSKO (zie 
dat Art. -Wbk.-), verlamde zijne 
werkzaamheid j hij werd na den 
ongelukkigen slag bij Masiejowice 
gevangen genomen, door SUWA-
ROW echter met onderscheiding 
behandeld, die hem tevens pas-
poörten ' uitreikle. Langs dien 
weg in vrijheid gesteld, begaf 
hij zieh in 1795 naar Berltyn, 
en vervolgens naar Frankrtyk, 
alwaar hij als vrijwilliger dienst 
nam bij het Sambre-en-Maas-
leger, en rigtte van uitJ№w<?, 
met goedkeuring van het Direc-
torium, een (uit 20,000 man 
bestaande) Poolsch legioen op, 
dat aan de veldlogten der Eran-
schen in Italie van 1797 tot 
1800 deel nam, in Borne stond, 
en zieh in 1799 in Napels on
derscheidde. Na den vrede van 
Amiens, trad hij in dienst der 
Italiaansche republiek, daarna 
in die van Napels (onder Mu-
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RAT). In 1806 nam Inj de wa-
pens op ter bevrijding van zijn 
vaderland, belegerde Dantzig , 
vocht bij Dirschau en Friedland, 
nam in 1809 deel aan het ver-
drljven der Oostenrijkers uit het 
hertogdom Warschau, belegerde 
in 1812, met eene afdeeling 
Bobruysh, en beschermde met 
de zijne den teruglogl der Fran
schen over de Berezina; o o k 
Voerde hij de Polen aan bij Tel
tow, Groszbeeren, Jüterbog Je en 
Leipzig. Bij de herstelling van 
het koningrijk Polen werd DOM-
DROwsKi senateur-palatijn en ge -

neraal der ruiterij, hij leefde 
echter sedert 1816, tot aan zij-
nen d o o d , den 6 Julij 1818 
voorgevallen, o p zijn landgoed 
Winagora, in het Groot-hertog-
dom Posen. 

DoMEUGÜE (FjRANCÏSCUS Ü R B A -
NUS) , een taalkundige den 24 
Mäart 1745, t e Aubagne i n 
Provence geboren, begaf zieh in 
de congregatie der doclrinaris-
sen, en onderwees gedurende 
verscheiden jären in hunne col
légien , met even zoo veel geluk 
als ijver. Na dit genootschap 
in 1784 t e hebben verlaten, 
begaf hij zieh naar Lyon, e n 
met het doej o m de door het 
neologismus verbastorde tàal, 
to t hare wäre beginselen terug-
tebrengen, ondernam hij een 
Journal grammatical (Taalkm-
dig Dagblad), dat zieh echter 
niet kon staande houden. D o -
M E R G D E kwam zieh daarop te 
Parijs vestigen. In hetinsliluut 
öpgenomen, hield hij niet op 
zieh met de taal bézig te houden, 
waarvan hij zijne bijzondere Stu

die maakle. Bij de organisatie 
der centrale Scholen, bekwam 
hij eenen leerstoel voor de al-
gemeene taalkunde bij die der 
Quatre-Nations, en vervolgens 
eenen voor de humaniora, in 
het lyceum Charlemagne. Hij 
is den 29 Mei 1810 overleden. 
Men heeft van hem : l.o Elca-
zar, een dichtsiuk, 1771 , in 
8 . ™ ; — 2.o Grammaire etc. 
(Fransche Spraakkunst vereen-
voudigd), in 12.M O', die ver
scheiden uitgaven heeft gehad-; 
— 3.o La pronunciation etc. (De 
Fransche uitspraak, door on-
veranderlijke teekens bepadld), 
Straatsburg,\1796, in 8.™; — 4.o 
Exercices etc. (Orthographische 
oefeningen), in 1 2 . M 0 , waarin 
de schrijver • een aantal vraag-
stukken, over de geschreVen 
en gesproken taal heeft öpgelost j 
— S.'o Decisions etc. (Herziene 
uitspraken van het dagblad der 
Fransche taal, van den 1 Sep
tember 1784, tot den 1 Octo
ber 1791) ; — 6.o Grammaire 
etc. (Algemeene ontleedkundige 
spraakkunst), 1798, in 8 . ™ ; — 
7.o Manuel etc. (Handleiding voor 
vreemdelingen, beminnaars der 
Fransche taal), 1805, in 8J<>; 

— 8.o Solutions etc. (Taalkun
dige oplossingen), 1808, i n S . ™ 

DONADO (HEUNAND ADRIAAN) , 
een barrevoeter karmeliet, tè 
Cordova, in 1630 geboren, on-
derscheidde zieh door zijne be-
kwaamheid in de schilderkunst,-
en was, volgens PACHECO, een 
der bekwaamste kunstenaars van 
zijnen tijd. Hij voerde ver
scheiden schilderijen voor zijn 
kloosler uit. Men noemt önder 
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dezelve, een' Zaligmaker aan 
het Kruis, en eene Boetvaar-
dige MAGDALENA , die TITIAAN 
niet zouden onwaardig zijn. 

DONATELLO. — Zie DONATO 
-Wbk.-

DONIZETTI (GAETANO) , een 
componisi;, in 1797, te Ber
gamo . geboren , na te Bologna 
onder bekwame meesters gèstu-
deerd le hebben, maakte hij 
zióh door verscheiden muz'yjk-
stukken bekend. Tegen zijn 
zin, in de militaire dienstopge-
nomen, bekwam hij weldra zijn 
ontslag. Voortaan vrij z'yjnde, 
gaf hij achtereenvolgend te Ve-
netie in het licht : Enrico, conte 
di Borgogna, la Follia, le 
Nozze in ville, il Falegname di 
Livonia ; —• te Bome : Zoraide 
di Granala; — te Napels: la 
Zingara, la Lettera anonima. 
In 1822, deed hij op het tooneel 
la Scala, te Milane opvoeren, 
Ghiaràc Serafina. Hij verhief 
zich alzoo 'langzamerhand tot 
den ernstigen stijl van Anna 
Balena, van Elisabeth à Seuil-
worth, en van Esule di Boma. 
Hij.is niet minder wel geslaagd 
in de kluchtige génre. De ope-
ra's Elisir e d' Amore, il Nuovo 
Pourceaugnac, i Pazzi per pro
getto, don Pasquale schitteren 
van dichtvuur, van geestige en 
scherpzinnige trekken, en zijn 
voi van sierlijke en bevallige 
zoetluidendheden. Luciais onder 
al zijne v?erken zeker het ge-

.voeligsle en zielroerendste. DO
NIZETTI heeft ook voor.de groole 
opera van Parijs geschreven les 
Martyrs, la Favorite, don Sé-

hastien. De kerk-muzijk heeft 
hem evenzeer een Miserere te 
danken. In' verscheiden zijner. 
opera's heeft hij zieh tot schoon-
heden van den eersten rang 
verheven.' Te' bejammeren is 
het dat hij al te dikwijls van zijne 
verbazende vruchtbaarheid mis-
bruik heeft gemaakt. Hoog-
leeraar in den tegenzang bij 
het conservatorium van Napels 
zijnde, ontving hij in 1842, 
van den keizer van Qostenrijk 
den titel van keizerlijk kamer-
componist en kapelmeester, en 
overleed te Bergamo, den 8 
April 1848. 

DONOSO (JOZEF), een schilder 
.en bouwkunstenaar, in 1628^ 
te Consuegra, in Nieuxv-Kastilie 
geboren, en te Madrid, in 1686, 
overleden, muntte vooral uit 
in het schilderen op natte kalk. 
Verscheiden kerken van Madrid 
zijn met zijne voortbrengse-
len versierd. Men o.nderscheidt 
vooral een Avondmaal, de Cano
nisatie van den H. PETKUSVAN 
ALCANTARA , zes groóte schilde-
rijen met ondcrwerpen uit het 
leven van den H. BENEDICTOS, 
eene Onbevlehle ontvangenis enz. 
Zijne manier had vele overeen-
komst met die van PAULUS VERO; 
NESUS (zie GALIARI -Wbh.-). Hij 
heeft in handschrift eene goede 
verhandeling nagelaten over de 
bouw- en vergezigtkunde. 

* DOORENWEERD (BARTHOLO-
MEUS) , le Zwolle, den 28 Mei 
1767geboren, openbaardereeds 
vroegtijdig eene neiging tot den 
geestelú'ken stand, zoodat z'vjne 
ouders, om aan die zucht te 
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1 beantwoorden, hem eene opvoe 
ding deden geven, die tot de 
bereiking van dat doel leidde, 
en wel met zulk eeh gelukkig 

j. gevolg, dat hij, na sedert 1780 
in het kleine collegie van den 
H . JOANNES ante portam latinam 
te Kevelaar, en sedert 1785, 
te Douay, in het Seminarium 
Mariamm de propagande fide, 
gestudeerd 'te hebben, den 26 
October 1790 , te Rheine aan 
de Ems lot priester gewijd werd 
Zijne eerste standpjaats als ka-
pellaan was in zijne geboorte-
plaats in de Koestraat, in welke 
kerk de Eerw. heer PETRUS VAVIÜ 
toenmaals pastoor was j DOOREN 
WEERD bekleedde die betrekking 
van 1790 tot 1796, wanneer 
hij als pastoor naar Emmeloord 
en Ens op het eiland Schokland 
werd gezonden. De. twaalf ja-
ren die hij als herder onder 
deze eenvoudige eiland-bewoners 
en visschers doorbragt, telde 
hij steeds onder de aangenaam-
ste zijns levens, en de herinr 
nering aan dezelve strekte hem 
tot eene ware vreugde; het was 
in 1802, dat hij op dat eiland 
zijnen vondeling CORIDON, later 
zijnen beveling en medehelper 
in het H. Dienstwerk, aannam. 
In 1808, als pastoor naarffam-
pen verplaatst, be wees hij zieh 
ook hier weldra als een trouw 
en regtzinnig herder, als een 
ware menschenvriend. In 1810, 
de 0. L . V . of builenkerk aldaar, 
door de edelmoedigheid van ko-
ning LODEWWK, hersteld zijnde, 
predikle hij het eerst in dezelve, 
welke taak hem ook in eene 
dergelijke kerk te Zwolte werd 
opgedragen; beide feestreden ver

sehenen gezamenlijk in het licht, 
onder den titer van De plegtige 
bezitneming der beide herstelde 
kerken, aan- de allerzaligsle 
moeder-maagd MARIA toegewijdt 

de eene te Zwolle, en de andere 
te Kampen, vereenigd in twee 
leerredenen., Deventer, in 8J° 
De ijver van DOORENWEER» be-
paalde zieh niet enkel tot zijne 
gemeente, het was ook zijn 
streven om buiten dezelve nut 
te stiebten, en aan de uitbrei-
ding en opwekking des geloofs 
mede te werken. Verscheiden 
uit 's mans pen gevloeide ge-
schriften, en meer nog zijne 
naamlooze opstellen in verschil-
lende tijdschriften ' geplaatst 
(voornamelijk in de Kerkeliße 
bibliotheek voor R. C. in Neder-
land), zijne raadgevingenin, en 
medewerking aan verschillende 
letterkundige öndernemingen, 
wanneer dezelve de bevordering 
van Godsdienst, wetenschap, 
deugd of goede zeden ten doel 
hadden, zijn daarvan de spre-
kendste bewijzen. Dealgemeene, 
plegtstatige dankdienst, voor 
de redding en het herstel van 
Z. H . Pius VII, gaf hem in 
1814 aanleiding, om voor zijne 
gemeente eene feestrede uilte-
spreken, die in het licht ver-
scheen, onder den titel van De 
belofte van JESUS CHRISTUS aan 
zijne Kerk verheerlijkt in de 
wederkomst van Paus Pius VII te 
Rome, in 8 . ™ , Deventer, 1814,-
welke rede van zijnen'blaken
den ijver voor de glorie van God 
en van zijne innige gehechtheid 
aan den H. Stoel getuigt. Om 
tegen zoo vele de Calholijke 
Kerken haregebruikenhonende 
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artikels, in Protestantsche Ujd-
schriften verspreid, een tegen-
gift ie leveren, kwam DOORENWEERD op het denkbeeld der 
uitgave van zijnen Katholijke 
(De), Letterkundig Tijdschrift 1 

voor Godsdienst en wetenschap-
pen, hetwelk tot 3 dl.« in zes 
banden, gr. 8.1° is voortgezet, 
en daarop, onder den naam van 
Minerva in andere banden is 
overgegaan. Ook de lieve jeugd 
werd door hären vriend DOORENWEERD niet vergeten, voor haar' 
schreef hij zijne Bißeische ver
balen voor de Nederlandsche 
jeugd, 2st., Amsterdam, 1818-, 
in de verte naar die van den 
kanonik C . SCHMID gevolgd; om 
ook aan den Cathoujken Neder-
lander een uitmunlend gods-
dienstig huisboek te bezorgep, 
vertaalde hij uit het Bbogduitsch 
het Handboek van de Christelijke 
Calholijke godsdienst, om zieh 
zelven en anderen te onderwij-
zen, door. BERNARD OVERBERG, 
tioeede druh, 2 dl» gr. 8 . ™ , 
Deventer, 1828—1832 alsmede 
den Grooten en kleinen, Gate-
chismus van denzelfden schrij-
ver, benevens diens Onderwijs 
en vermaning eens zielzorgers 
aan zijne gemeente, en zijne 
Zamenspraak over de mode enz, 
Van .den kanonik ESKES > \; te 
Rees, vertaalde POORENWEERD : 
Philaagje en Melaantje, oen 
zeer nuttig Volksboekje enz.; — 
Het godvruchtig Und. enz., ten 
dienste der Holjandsche jeugd 
bewerkt, en Hulp in dennood, 
mede een, gebedenboekje j — 
van A , E . JAÜS; Leer- en Gehe-
denboeh voor hinderen, hetwelk 
ook voor volwassenen dienen kan. 

Verder: Echt berigt wegens de 
zeldzame .verschijnsels, ivelke 
plaats hebben bij- mejufvrouw 
ANNA CATHARINA EMMERICH, koor-
zuster van het vernietigde kloos-
ter der Augustinessen'te Dülmen. 
Voorts was hij de mede-oprig-
ter en ijverige medewerker, van 
het tijdschrift de Christelijke 
Mentor, dat zieh echter slechts 
op een tweejarig bestaan mögt 
beroemen, terwijl de verdien-
stelijke bewerker der Gammen-
tarien op VONDEL'S Altaerge: 
heimenissen getuigt aan de 
welwillendsle teregtwijzing en 
geleerdste inlichting van DOORENWEERD veel te danken te 
hebben. Niet minder heeft zulks 
de hoofdbewerker in het Ne-
derduitsch van DE FELLER'S 
Woordenboek m steller dezer 
beknopte sohets, voor de aan-
moediging en krachtdadige on-
dersteuning tot deze colössale 
onderneming, zijnde de druk-
proeven der zeven eerstedeelpn 
mede door den Ew. DOOREN-WEERD gelezen en verbeterd. 
De laatste levensjaren van den 
waardigen man waren voor hem 
veelal lijdend; herhaalde aan-
vallen van beroerte oefenden 
niet alleen op zijn ligehaam 
maar ook op zijnen geest eenen 
zeer nadeeligen invloed uit, 
men ontwaarde zulks ten dui-
delijkste in zijne laatste brieven 
en geschritten. En toen in den 
zomer 1832 , te Kämpen eene 
besmettelijke ziekte heersebte, 
werden DOORENWEERD en zijn 
kapellaan beide het slagloffer 
hunner getrouwheid jn de waar-
neming van hunne heilige be-
diening. DOORENWEERD overleea 
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den 25 Julij 1832, terwijl zijn 
geliefde CORIDON hem reeds den 
17 derzelfde maand in de een-
wigheid was voornitgegaan. Be-
halve een menigte handschriften, 
dagboeken enz. heeft DOORENWEERD zijner gemeente nagelalen 
een aantalKerhredenen, die na 
zijnen dood , door de zorg van 
den geleerden heer F. J. Hop-PENBROUWERS , onder den tilel 
van Körte Kerkredenen, naar 
aanleiding van Overberg's Hand-
boek- van de R. C. Godsdienst-
leer, omzich zelven eneen' ander 
te onderwijzen enz., 's Hertogen
bosch i 1833, 3 dl.*, in S.vo, 
bij de TJitgevers' dezes zijn in 
het licht gegeven; voordragten, 
die zoö min als eenige andere 
leerrede van DOORENWEERD, als 
eigenlijke modellen van kahsel-' 
welsprekendheid kunnen geacht 
worden 5 daar men in dezelve 
noch door rhetorische sieraden 
opgesmukte taal, noch aan het 
tooneel ontleende bombast aan-
treft, maar men vindt in de
zelve een levend gevoel van 
dien godsdienstzin, van die 
menschenkennis en menschen-
liefde, van die zucht naar de 
zaligheid der ziel, welke DOORENWEERD in al zijne geschrif-
ten en handelingen geleidde. 

DORM (PAULUS MATTHEUS) , 
uit de beroemde familie van dien 
naam (zie DQRIA -Wbk.-), in 
1675 te Napels.geboren, was 
een der meest gezworan vijan-
den der wijsbegeerte van DES-CARTES, welke hem bestemd 
scheen, om het platonismus, 
waarvan hij een vurigeaanhan-
ger was, tedoen wankeiert. DORIA 

- H O B . 543 

overleed te Napels, 1743. Щеп 
heeft van hem verscheiden wis-
kundige, wijsgeerige en staat-
kundige werken, waarvan de 
voornaamste zijn : l.o Deila 

'educazione del principe, in4¿°; 
— 2.0 Trattato della vita civile, 
3." ! uitg. Napels, 1729, in 
4. t 0 ; — 3.0 Esercitazioni geo
metriche, 1729, in 4.10;' —4.° 
Discorsi critici filosofici interino 
alla filosofia etc., Napels, 1733, 
in 4.t°; •— б fi Idea d' una 
perfetta república, ibid, (zppder 
jaartal), in 8.7°, zeer zeldzaam. 
De regering belette de uitgave 
van dit werk • en liet al de 
exemplaren deszelven verbran
den; — б.0 Ragionamenti e 
poesie varie,. Venetie, ; 1737, 
in- 4. t 0 ; —? 7.0 Lettere e ragi
onamenti varj, Derosa > 1741, 
2 di.", in 8.v o, enz. 

DORIA (JOZEP ANDREAS), in 
1772 te Tarascón, uit eenen 
in Provence gevestigden tak dier 
beroemde familie geboren. Heeds 
uit de wieg in de orde van 
Malta opgenomen, begaf hij zieh 
in 1787 in zeedienst. Adjudant 
van zijnen oùm, den heer DE 
DAMAS, landvoogd van Martini
que, vond' enhield de omwen-
teling hem buiten Frankr&c* 
Hij haastte zieh, zoodra als ha 
zulks zonder gevaar kon doen, 
om derwaarts terug te keeren, 
en vestigde zieh te Macon, 
waar hij zieh enkel met de 
belangen der door hem aange-
nomene stad bezig hield. Van 
de plaatselijke bedieningen van 
beheerder der godshuizen, Pre
sident der akademio, lid van 
den algemeenen raad, ging hij 
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over tot den post van afgevaar-
digde. De openbare geest bragt 
hem tot denzelven en hand-
haafde er hem in, gedurende 
de vijftien jaren der restauratie. 
Het is op zijne voordragt, dat 
de kamer de bezoldiging der 
afgevaardigden verwierp. Bij de 
Julij-omwenteling verliet hij zij-
henpostniet; maar bij de vol-
gende verkiezingen hield hij op 
Mâcon te vertegenwoordigen. Hij 
overleed in die slad, den 25 Oct. 
1839. Hij zeide: » De tijd ver-
nielt vele dingen, maar brengt 
er ook vele andere aan. Da 
wijsheid van een' regtschapen 
man1 bestaat niet in het ont-
kennen van zijnen tijd, maar 
in het begrijpen van denzelven;" 
ten einde, had hij er behooren 
bijtevoegen, zieh te verzetten 
tegen de voortplanting der ver-
woestende of gevaarlijke denk-
beeiden. 

* DORN (JOZEF) , een beroemde 
Duitsche schilder en restaura
teur,, den 13 Augustus 1759 
te Gratz-Sambach, bij Pommers-
felden in het vorst-bisdom van 
Bamberg geboren.' Van 1775 
tot 1783 door de schilderfamilie 
TREU opgeleid y ontwikkelde hij 
zieh verder van 1784—1785, 
in München, onder de direc
teurs der galerij WEITZENFELD 
en' DORNER , zoowel als bij de 
hoogleeraren OEFFELE, ROMAN 
Posz en den geestelijken raad 
RITTERSHAUSEN. In nê6 be-
zocht hij Weenen, waar VON 
ROSA , als galerij-director; zijn 
beschermer werd, en hij zieh 
voornamelijk in het copieren 
der meesters van de Nederland-

sche school, op eene gelukkige 
wijze oefende, zoo dat devorst-
bisschop FRANS LODEWIJK VON 
ERTHAL, hem ondersteuning ver
wende , tot het bezoeken der 
Manheimer' en Düsseldorfer ga-, 
lerijen. Na zijne terugkomst 
vervaardigde hij het portret van 
CANDIDUS HEMMERLEIN, van LANG
HEIM en van den vorst-bisschop 
CHRISTOPH FRANZ BUSECK, het-
welk te Neurenberg door BOCK 
in het koper werd gebragt. Zeer 
wel geslaagd zijn ook zijne voor-
stellingen: De afneming des 
Heilands van het Kruis; — de 
Opstanding en andere. Hertog 
GEORGE van Meiningen benoem-
de hem in 1800 tot hofschilder, 
en hij bezorgde de inrigting der 
galerij aldaar. Naardien wegens 
de Fransche invallen van 1796 
tot 1801 ; de kostbare schilderij-
verzameling in Pommersfelden 
had. moeten verzonden worden, 
zoo ontving DORN in 1802 van 
den graaf HUGO DAMIANUS VON 
SCHÖNBORN, den eervollen last, 
niet alleen de galerij op nieuw 
interigten, maar ook jaarlijks 
eenige maanden aan de restau
ratie van beschadigde schilde-, 
rijen toetewijden.. Zijne be-
kwaamheid in dit vak, gaf in 
1816 aahleiding tot de eervolle 
en grootmoedige uitnoodiging 
van koning FREDERIK WILLEM 
III''van' Pruissen, om zieh,te
gen koninklijke bezoldiging, het 
vrije genot aller levensbehoeften, , 
en eene jaarwedde voor de toe-
komst, gedurende vijf jaren te 
Berlijn, met de herslelling van 
oude schilderijen bezig te hou-
den: doch uit aanmerking van 
den ziekelijken toestand zijner 
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echtgenoote, de zieh door por-
tretschilderen zoo beroemd on-
derscheidende R O S A L I A T R E U , die 
in 1830, in den ouderdomvan 
93 jaren overleed, deed hem aan 
de vleijende koninklijke roep--
stem geen gehoor geven. D O R N 

overleed den 6 Augustus 1841. 

DOUDEAUVILLE (MlCHAe'L B E L A 
R O C H E F O U C A U L D , hertog van), 
een der deugdzaamste .mannen 
van ons lijdperk, onderscheidde 
zieh reeds in zijne jeugd door 
zijne werkzame weldadigheid, 
en door zijnen ijver ter voort-
planting van alle leerstellingen, 
welke strekken om het lot der 
ongelukkigen te verbeteren. In 
1765 , te Partys geboren, .vol-
bragt hij in den ouderdom van 
twaalf jaren zijne S t u d i e n in 
het collegie van Ear court, en 
werd twee jaren later, aan mej. 
D E M O N T M I R A I L , eene Ideindoeh-
ter van den markgraatDE Lou-
vois (zie T E L L I E R , F . M . L B 

-Wbk.-) uitgehuwd. Zestien ja
ren oüd zijnde, kwam hij als 
onder-lüitenaht in een dragon-
der-regiment. In 1792 was hij 
tweede majoor der ruiterij, en 
voegde zieh bij het leger d e r 
prihsen aan den regier Rtyn-
oeverj doch weldra verliet hij 
hetzelve, en bereisde te zijner 
onderrigting Duitschland, En-" 
geland en-Italic'. In 1800, in 
Frankrtyk teruggekeerd, wees 
hij al de aanbiedingen van N A 
POLEON van de hand , en leefde 
in de afzondering. De gebeur-
tenissen van 1814 vervulden, 
door de BOURBONS weder op den 
troon te plaatsen, zijne wen-

I. D E E L . K 

sehen en zijne hoop. Tot pair 
van Frankrtyk benoemd, aan-
vaardde hij den post van alge-
meen inspecteur der nationale 
gardes der Marne, een dep.* 
waarin hij bekend was, door 
het goede, hetwelk hij er ge
sticht had, in de hoop van de 
onlevredenen te doen bedareh, 
en dezelve voor de zaak des 
konings te winnen. In 1816, 
tot den raad van het lager on-
derwijs geroepen, presideerde 
hij in hetzelfde jaar',. de com-
missie met de reorganisatie der 
polytechnieke school belast, en 
sprak bij de openingdier school, 
eene redevoering uit, wäarin hij 
trachtte aan te toonen, dat de 
zeden en de godsdienst de grond-
slag van elk doelmatig onderwijs 
zij n. In de kamer der pairs, 
stemde hij altijdopeenenaapw-
gezelte wijze voor do maalrege-
len, welke hem geschikt sche-
nen, om den troon te bevestigen.-
Daar hij de vrijheid der drukpers 
als eene bron van onheilen be-
schouwde, trachtte hij dezelve 
binnen billijke grenzen te beper-
ken. In 1821 , tot algemeen 
directeur der pösterijen benoemd, 
vervulde hij met ijver de pliglen 
van zijn ambt, daar hij trachtte 
de dienst te verbeteren ep aan 
zijne ondergeschikten al het goede 
te doen toekomen, waartoe hij 
in Staat was. Van dezedirectie 
ging hij over tot het minislerie 
van het huis des konings, van 
welke helrekking. hij in 1827 
afstand deed. Getrouw aan zijne 
beginselen en " neigingen; ont-
trok bij zieh in 1830, aan alle 
openbare zaken, zonder daarom 

k 
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optehouden de belangen zijns 
vaderlands wit het oog te ver-
liezen. Hij overleed in degrootste 
gevoelens van godsvrucht, in 
1841, in zijn kasteel van Mont-
mirail, in welk stadje hij een 
godshuis heeft gesticht. 

D'OUTREPONT. — Zie OUTRE-
PONT. 

DOVLE (JAMES) , bisschop van 
Kildare en Leighlin, te Newrosz 
bij Wexford in Ierland, in 1786 
geboren, en te Car low, den 15 
Junij 1834 overleden, had zijne 
opvoeding in Portugal ontvan-
gen, en was in de orde der 
Augustijnen getreden. In Ierlund 
teruggekeerd, werd hij eerst tot 
hoogleeraar der wijsbegeerte, en 
later der godgeleerdheid in het 
collegie van Gartow benoemd. 
Zijne Verdienste deed hem tot 
de bisschoppelijke waardigheid 
verhaften, toen hij pas 3 3 jaren 
oud was, en in 1819 , werd hij 
tot de vereenigde stoelen van 
Kildare en Leighlin bevorderd. 
Men heeft van hem een aantal 
geschritten, waarvan de voor-
naamste zijn: l.o De godsdien-
stige en bürgerliche regten der 
lersche Catholijken gewrohen, 
in eenen brief, aan den markies WELLESLEY geschreven, 1825; 
— 2,° Verdediging dierregten, 
1824; — 3.° Brienen over den 
Staat des onderwijs in Ierland, 
en over de Bijbelgenootschappen; 
— 4.° Twaalf brieven over den 
toestand van Ierland;— 5.° 
Proeve over de klagten der Ca
tholijken, antwoord bp een man-
dement van den protcstantschen 
aartsbisschop van Dublin, enz. 

DRAPARNAOD (JACOBUS PHILIPPUS RAIMUNDUS), hoogleeraar in 
de school te Montpellier, in die 
stad, den 3 Junij 1772 gebo
ren , werd eerst voor de balie 
bestemd; maar hij verkoos wel-
dra de geneeskunde, en legde 
zieh toe op de beoefening der 
wetenschappen, voornamelijk 
der natuurlijke historie, voör 
welke hij eene onwederstaanbare 
neiging koesterde. Na gedurende 
twee jaren in het collegie van 
Sorke te hebben onderwezen, 
verkreeg hij bij eene mededin-
ging, den leerstoel der alge-
meene taalkunde, in de centrale 
school van het Heräult-äevt De 
wijsgeerige wetenschappen waren 
hem gemeenzaam, en hij had 
de werken van DOCKE en Cotj; DILLAC beoefend. Later nam hij 
het onderwijs zijner geliefkoosde 
wetenschap, de natuurlijke his
torie, weder op. Hij werd in 
1802 opziener van het kabinet 
en bestuurder van den tuin der 
school van Montpellier. Het was 
eerst na dit tijdvak, dat hij er 
aan dacht om het doctoraat te 
bekomen; de thesis, welke hij bij 
deze gelegenheid verdedigde over 
de Voordeelen der natuurlißh 
historie in de geneeskunde, biedt 
een aantal nieuween geestige 
beschouwingen aan. DBAPABNABD 
overleed den 1 February 1805, 
aan eene longtering. Behalve 
verscheiden Verhandelingen over 
de natuurkunde en de natuur
lijke historie, door hem aan 
het instituut medegedeeld, heeft 
men van hem: Histoire etc. 
(Natuurlijke historie der land
en riviersehelpdieren van Frank-
rijk), Parijs, 1805, in 4.'° 
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DRAPARNAUD was de talen mees-
ler, beoefende de toonkunst, 
en teekende zelf de platen, die 
zijne werken verrijken. 

DRAPARNAUD (VICTOR MARCOS 
XAVERIUS), broedep van den 
yoorgaande, een lier- en tooneel-
dichter, den 3 December 1773, 
te Montpellier geboren. Zijne 
jeugd was onstuimig, en ver
scheiden voorvallen, waafonder 
ëenige niet zeer vereerend, ken-
merkten zijne rijperejaren. Aan 
de galeijen ontsnapt, werwaârts 
hem de vervaardiging van een 
valsch brevet van adjudant-ge-
neraal gebragt had, bereitete hij 
Spanje, doch werd naar Franlt-
rijk teruggevoerd, alwaar men 
hem tot 1813 gevangen Meld. 
In 1820 vestigde hij zieh te 
Partys, legde zieh van dien 
oogenblik af op de letlerkunde 
toe, en overleed aan de cholera, 

* den 4 October 1833. Zijne lier-
dichten, bijna alle gelegenheids-
stukjes, zijn sedert lang verge-
ten. Onder zijne toonéelkundige 
voortbrengselen kan men noe-
men : l.o Le prisonnier de New
gate, tooneelstuk, 1817 ; — 
2.0 Savoir et courage, blijspel, 
1822 ; —• 3.o Louis le Débon
naire of de Dweepzucht der 9.E 

eeuw, treurspel, 1822. De po-
licie deed er de uitvoering van 
staken; — 4.° Une Journée du 
duc de Vendôme, blijspel, 1822 ; 
—• 6.° Maxime, of hot geredde 
Dome, treurspel in vijf bedrijven 
en ontegensprekelijk het beste 
zijner voortbrengselen, enz. enz. 

DROSTE HÜLSHOFF (CLEMENS 
K 

AUGOST MARIA A-LOYS PAUL VON), 
den 2 February 1793, te Roes-
feld in Westfalen geboren, werd 
in 1804 in het gymnasium van 
Munster geplaats't, alwaar hij 
onder den bekenden HERMES 
(zie dal Art. -Wbit.-) de wijs-
begeerte en godgeleerdheid be
oefende. Daar DROSTE zieh tot 
den Priesterstand bestemde, zoo 
werd hij in 1814 te, Munster 
tot eenen leerstoel beroepen, 
die gewoonlijk voor geèstelijken 
bestemd was; maar in 1817 , . 
veranderde hij van gevoelen ten 
opzigle van zijne bestemming, 
verliet Munster, begaf zichnaar 
Derltyn, alwaar hij de regtsge-
leerdheid en de wijsbegeerte 
beoefende. Na alhier en te Göt
tingen , de lessen der beroemdste 
hoogleeraars gehoord tehebben, 
werd hij tot het docloraat bevor-
derd, en bezocht achtereenvol-
gend verscheiden universiteiten, 
enkel met het doel om zijne 
kennissen uittebreiden. Na zijne 
terugkomst, vestigde hij zieh te 
Bonn, alwaar hij in 1825 eenen 
leerstoel voor de regtsgeleerdheid 
bekwam, in den geest van 
HERMES werkte, doch voor het 
overige zijnen post met roem 
vervulde; maar zijne gestadige 
werkzaamheid en inspanning-
ondermijnde' zijne gezondheid ; 
en hij overleed bij de wateren 
van Wiesbaden, den 13 Augus
tus 1832. Zijne voornaamste 
schriften zijn: 1.° De juris aus
triaci et communis canonici circa 
matrimonii impedimenta discri
mine , Bonn ', 1822 ; — 2.o 
Ueber das Naturrecht als Quelle 
des Kirchenrechts,ib. 1822;—-

k 2 
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3.o Lehrbuch des Naturrechts, 
ib. 1823 5 — 4.o Lehrbuch des 
Naturrechts und der Philoso
phie, ib. 1825; — 5.o Grund
sätze des gemeinen Kirchenrechts 
der Katholiken und Evangeli
schen in Deutschland, Munster, 
1828—33 , 2 ctt>, enz. enz. . 

DROSTE ZU VISCHERING. — Zie VISCHERING (CLEMENS AUGUST en CASPER MAXIMILIAAN DROSTE ZU) -WbL-

DROHET D'ERLON (JOANNES BAP-TISTA , graaf), maarschalk van 
Frankrijk, in 1765 te Reims, 
uit eene familie van brave 
ambachtslieden geboren, trad 
in 1782 in dienst bij het re-
giment van Beaujolais, en toen 
hij na verloop van vijf jaren 
zijn ontslag bekwam, kwam hij 
terug om z'rjne ouders weder 
in hun beroep behulpzaam te 
zijn. In 1792, trad hij in een 
der bataillons welke het Marne-
dep.t ligtte, om de Pruisen 
terug te drijven. In het volgende 
jaar was hij reeds kapitein, en 
van dien oogenblik af was zijne 
bevordering zeerspel. In 1799,. 
hrigade-generaal geworden, on-
derscheidde hij zicheenigemaan-
den later in den slag van Zürich 
(zie MASSENA -Wbk.-),äoor zijne 
beradenheid en onverschrokken-
heid; nieuwe diensten verwier-
ven hem in 1803, den rang 
van divisie-generaal. Het is in 
deze hoedanigheid, dat hij op 
al de groote slagvelden van het 
keizerrijk, te Austerlitz, te Jena, 
te Friedland enz. verscheen, 
en alom bewijzen van moed en 
beleid gaf. Na den slag van 

Friedland (1807), waarin hij 
eene ernstige verwonding be
kwam , werd hij tot groot-ofß-
cier van het legioen van eer 
en tot rijksgraaf benoemd. In 
1809 , had hij het opperbevel 
over het Beijersche hulpleger, 
belast om . Tyrol te bezetten, 
en wist zieh bij de officieren 
en Soldaten, wier vertrouwen 
hij • door zijne openhartigheid, 
zijne onbaatzuchtigheid en zijne 
regtschapenheid gewonnen had, 
te doen beminnen. In het vol
gende jaar naar het leger van 
Spanje gezonden, onderscheidde 
hij zieh aldaar in verscheiden 
ontmoetingen, voornamelijk te 
Vittoria, .was een der laatste die 
over de Pyreneen terugtrokken, 
en bevond zieh voor Toulouse 
om de Engeischen te bestrijden. 
De restauratie handhaafde hem 
bij zijne eervolle onderscheidin^ 
gen en zijne rangen, en voegde 
er nieuwe bij. Als bevelhebber 
der 16.e afdeeling werd hij be-
trokken in de zamenzwering van LEFEBVRE-DESNOUETTES (zie 
dat Art. -WbL-). Den 13 Maart, 
zeven dagen voor de terugkomst 
van NAPOLEON te Parijs, in 
hechtenis genomen, verkreeg 
hij weldra zijne vrijheid weder, 
en volgde den keizer op den 
körten veldtogt, die door de 
nederlaag van Waterloo eens-
klaps geeindigd werd. Hij kwam> 

alstoen met het.l.o legercorps, 
waarover hij' het bevel Voerde, 
te Parijs terug, en maakte zieh 
gereed, om hetzelve over de 
Loire te voeren $ maar onder-
rigt dat de koninklijke ordon-
nantie van den 24 Julij hem 
voor eenen krijgsraad betrok, 
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begaf hij zieh naar Beijeren, 
alwaar hij nog talrijke vrienden 
telde. Na eene tienjarige bal-
lingschap, verkreeg hij, op ver-
zoek der inwoners van Reims, 
de vergunning om in Frankriß 
terugtekomen. De omwenteling 
van 1830 trek hem uit de ver-
getelheid, waarin hij vervallen 
was. In 1831 tot de waardig-
heid van pair verheven, ontving 
hij in het volgende jaar het 
bevel over eene militaire afdee-
hng, en werd in 1834 tot gou
verneur van Algerie benoemd. 
In 1843, ontving hij denmaar-
schalksstaf, en overleed te Pari/js 
den 25 Januarij des volgenden 
jaars, in zulk eenen geringen 
Staat van fortuin, dat hij niet 
genoeg naliet, om eene begrave-
nis. overeenkomstig zijnen rang 
te beköstigen. De beide kamers 
bewilligden de noodige fondsen, 
die tot zijne lijkplegtigheden 
gevorderd werden, die den 3 
4pril te Reims gevierd werden, 
alwaar de maarschalk te midden 
der zijnen zijn graf gekozen 
had. Hij legateerde bij zijnen 
uitersten wil aan zijne geboor-
teplaats zijn portret, aan den 
voet van hetwelke een opschrift 
is geplaatsl, dat aldus eindigt: 
Een Und des volks kan, door 
ziß vaderland wel te dienen, 
tot de hoogste imardigheden van 
den staat geraken. Zijne doch
ter heeft eene jaarwedde op de 
algemeene schatkist bekomen. 
Men heeft la, vie etc. (Het mili
taire leven van den graaf D'ER-
M N , door hemzelven beschreven), 
in 8.vo , 

DROÜOT (ANTONIUS, graaf), 
luiienant-generaal, door NAPO
L E O N de Wijze des grooten le-
gers bijgenaamd, werd den 11 
Januarij 1774, te Nancy van 
arme, ouders geboren, van welke 
hij eene christelijke opvoeding, 
en het voorbeeld aller deugden 
ontving. Hij putte » uit deze 
ondervinding der jengd, de groote 
overtuiging, dat de mensch, 
öm gelukkig te zijn, noch rijk-
dommen, noch waardigheden 
noodig heeft," en deze over
tuiging was de regel zijns ge-
heelen levens. In 1793 in de 
school van Chalons opgenomen, 
werd hij in hetzelfde jaar bij 
een besluit, waarbij die rang 
aan de tien eerste kweekelingen 
der promotie werd toegekend , 
tot onder-luitenant mj het 1.° 
regiment artillerie te voet be
noemd. Van het Noorderrleger, 
waarbij hij door zijne beraden-
heid veel bijdroeg tot de goede 
uitkomst van den slag van Hond-
schoote, ging bij tot het leger 
van Sambre en Maas over, 
waarbij hij deel nam aan de over-
winning van Fleurus, daarna 
tot het leger van Italie, alwaar 
hij aan de oevers der Trebia 
den terugtogt van MACDONALD 
dekte, die deze gewigtige dienst 
nooit vergat, en eindelijk tot 
het leger van den Riß, alwaar 
hij onder de bevelen van Mo-
K E A U , in den slag van Hohe-
linden, die door den vredevan 
Luneville bekroond werd, mede 
streed. In 1804, werd hij be
noemd tot directeur der landings-
artillerie eener onderneming 
naar de Antillische eilanden, 
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welke de omstandighedea deden 
mislukken. Later (1808) majoor 
der artillerie van de garde te voet, 
neemt hij deel aan den oorlog 
van Spanje, en was bijdeinne-
ming van Madrid tegenwoordig. 
In het volgende jaar had hij deel 
aan de roemrijke overwinning 
van Wagram. In den Russischen 
veldtogt, werd hij aan de Mos-
kawa tot commandeur van het 
legioen van eer benoemd, en 
sterker dan het groote onheil, 
waaronder het leger gebukt ging, 
» bragt hij al zijne batterijen, 
zonder een enkel kanon verloren 
te hebben, tot in Polen terug." 
In 1813 benoemde de keizer 
hem tot generaal der artillerie, 
en verbond hem als adjudanl 
aan zijnen persoon. Hij onder-
scheidde zieh in hetzelfde jaar 
te Lützen en Bautzen, en ont-
ving den 3 September den rang 
van divisie-generaal. Hij deed 
wonderen van dapperheid in den 
veldtogt van Frankriß, en na 
den afstand van NAPOLEON, volgde 
hij hem naar het eiland Elba. 
Hij werd tot gouverneur van 
hetzelve benoerad. Hij meende 
zieh niet te mögen ontslaan, om 
zijnen veldheer te vergezellen , 
op zijne poging, om den troon 
van Frankriß te heroveren; en 
het was DRODOT, die van de 
zijde der Franschen te Waterloo 
het laatste kanonschot loste. 
Eenige dagen later liet hij van 
de tribune van de kamer der 
pairs, ter opwekking van deal-
gemeene vaderlandsliefde, eenige 
welsprekende woorden hooren; 
» maar zijne stem ging in de 
verwarring en in de algemeene 
moedeloosheid verloren." Het 

provisioneel bestuur benoemde 
hem tot bevelhebber der garde, 
welke hij naar de oevers der 
Loire geleidde, alwaar hij het 
eerst de akte van onderwerping 
aan den koning onderteekende. 
Onderrigt dat hij bedreigd wordt 
als schuldig aan hoog verraad, 
begeeft hij zieh naar Parijs, 
alvorens het bevel tot zijne in 
heehtenisneming is uitgevaar-
digd, en biedt zieh aan de ge-
vangenis der Abbaije aan, alwaar 
men weigert hem te ontvangen. 
Hij werd door den krijgsraad 
vrijgesproken bij de meerderheid 
van 4 stemmen tegen 3. Den 
volgenden dag zond LODEWIJK 
XVIII hem een rijtuig om hem 
naar de TuileriSn overtebrengen; 
en na hem de welwillendste 
woorden te hebben toegevoegd, 
liet hij hem in vrijheid stellen. 
Weinige dagen daarna, sloeghij 
den weg naar Nancy weder in; 
alwaar hij in een nederig huis 
der voorstad wonende, zijn le-
ven verdeelde tusschen de ver-
vulling der pligten van burger 
en van christen, terwijl hij in 
zijne beperkte inkomsten nog 
het middel vond om de armen 
te ondersteunen, en zijne oude 
wapenbroeders bij te springen. 
Met zijn lot te Vreden, wees bij 
de aanbiedingen der restauratie 
van de hand, die door hem den 
achterstand zijner soldij te ver-
goeden, hem in de gelederen 
des legers wilde terugroepen, 
en bedankte den hertog van 
Orleans, die hem de opvoeding 

• van de prinsen zijne zonen 
wilde toevertrouwen. Hij was 
even ongevoelig voor de eerbe-
wijzen en waardigheden, welke 
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de omwenteling van 1830 hem 
aanbood. Onder smartelijke ziek-
ten gebukt, en gedurende de 
veertien laatstejaren zijnslevens 
van het gezigt beroofd, toonde 
hij zieh steeds onderworpen aan 
de bedoelingen der Voorzienig-
heid, en stierf als een voorbeeldig 
Christen, in de maand April 
1847, terwijl hij de woorden 
herhaalde, welke hij dikwerf in 
den mond had; » Ik heb het 
wäre geluk enkel gekend, in de 
vergetelheid, de onschuld en de 
armoede mijner eerste jaren." 
DROÖOT, die de studie hartstog-
telijk beminde, en nooit had 
opgehouden de lotteren te beoe-
fenen, wegens het genoegen, dat 
dezelve aanbieden, had Memo
riert geschreven, welke niet dan 
belangrijk konden zijnj maar 
nit eene zedigheid, welke de 
nakomelingschap' hem bezwaar-
lijk zal kunnen vergeven, wierp 
hij dezelve kort voor zijne laatste 
ziekte, in hetvuur. Zijne' Lijk-
rede is door den beroemden pater 
LACORDAIRE, in de hoofdkerk 
van Nancy uitgesproken j wij 
hebben er bij deze schets eenig 
gebruik van gemaakt. Er is eene 
inteekening geopend, om voor 
dezen veldheer een standbeeld 
op te riglen, minder beroemd 
nog door zijne krijgshafligheid, 
dan door al de hoedanigheden, 
die den waren wijze, dat is den 
volraaakten Christen uitmaken. 

DROZ (de abbe" ANTOINE DE
S I R E ) , in 1770, te Provenchere 
(Fr. Doubs-äevX) geboren, om-
helsde vroegtijdig den geestelij-
ken Staat. Getrouw aan de 

K 

overleveringen der Eerk, verliet 
hij, toen de Fransche omwen
teling nitborst, zijn vaderland, 
en bragt de kwade dagen in 
Duüschland en in Honganje 
door. Door de hooge geeste-
lijkheid des lands met welwil-
lendheid ontvangen, werd hij 
secretaris van den bisschop van 
Temesvar, een' man van künde 
en wetenschap, die hem had 
weten te waarderen. In de 
Latijnsche en Hoogduitsche ta-
len, in de godgeleerdheid en 
het kerkel'ijke regt zeerervaren, 
verdedigde hij in 1798, in het 
bisschoppelijklyceum van Agria, 
zijne theologische thesis. Deze . 
thesis , getiteld: Positiones esc 
universd theologid, werd voor 
een meesterstuk van zuiver 
Latijn gehouden. Gedurende 
zijn verblijf in Hongarije, was 
hij nuttig voor zijne landgenoo-
ten, die krijgsgevangen waren 
gemaakt. In FranJirijk terug-
gekeerd, werd hij. in 1806 be-
noemd tot aalmoezenier van het 
ziekenhuis van den H. JACOBUS , 
te Besangon, werd twee jaren 
later aan het weeshüis van Dole 
verbünden, en verkreeg weldra 
den leerstoel der Rhetorica, aan 
het lyceum dier stad. Zijne 
leergangen waren schitterend, 
en werden zeer gevolgd. De 
terugkomst der BOURBONS ver-
vulde zijn hart met vreugde, 
want hij scheidde het wettige 
gezag niet van de godsdienst. 
Onder het ministerie van den 
hertog D E CAZES werd hij afge-
zet, maar debesluiten van den 
munioipalen raad, die deze on-
verwachte ongenade betreurden, 

i 4 
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zijn een bewijs .van het aanzien 
hetwelk hij genoot. In 1827, 
tot de pastori] van Moissey be-
roepen, verli'ethijdeze parochie, 
ten gevolge van eenige geschil-
Jen, in welke hij met den bis-
schop van Saint-Claude werd 
gewikkeld. DROZ ging alstoen 
te Dole wonen, alwaar hij in 
armoede leefde, en den 31 Jan
uary 1850 overleed. Behalvè 
eenige, thans vergetene, staat
kundige brochures, en geschrif-
ten in het Lat'yn en in het 
Fransch, te zijner verdediging 
tegen zijnen bisschop, heeft hij 
in handschrift nagelaten.- eene 
Verhandeling over de redeneer-
künde; Ontledingen van oude 
sehrijvers ; Letterkundige Studien 
over den predikslijl; Aanteeke-
ningen over de godgeleerdheid, 
het kerkelijke regt, de Concilièn 
en kerkvaders. 

DRYANDER (JONAS), een geleerde 
natuurkundige, de landgenoot 
en leerling van LINNEDS, in 
1748 geboren, werd in 1776, 
te Lund tot meesler in de vrije 
kunsten bevorderd. In de thesis,-
welke hij bij deze gelegenheid 
verdedigde, bestreed hij het ge- ' 
voelen van verscheiden natuur-
kundigen, welkebeweerden,,dat 
de paddestoelen niet tot het plan-
tenrijk behoorden. Hij leverde 
nog eene Verhandeling, welke 
in de Gedenkschriften der aka-
demie van Stokholm werd opge-
nomen, over het plantengeslacht 
albucd genaamd, en stak in 1777 
naar Engeland over. Heeds bij 
JOZEF BANKS bekend, die hem 
het opzigt over zijne schoone 
bibliotheek loevertrouwde, ver.-

vaardigde hij den catalogus der', 
zelve, die hem tot de grootste 
eer verstrekte (zie BANKS-Wbk.-). 
Nog heeft men aan DRVANDER 
eenige Verhandelingen te dan
ken „ voorkomende in het Dag-
boek der Lineische Maatschappij 
te Lenden, waarvan hij lid was, 
en eene Verhandeling over den 
boom , die de benzoin of ben-
juin [eene soort van welriekende 
gom] voortbrengt, geplaatst in 
de Memorien der koninklijke 
maatschappij derzelfde stad. Hij 
overleed te Londen in 1810. 
THONBERG, 2ijn landgenoot,-heeft 
den naam van Dryandria, aan 
een zamengesteld geslacht van 
een' boom van Japan, van de 
familie der Euphorbia gegeven. 

DDBARRY.--Zie BARRY -WbL-

DUBOIS (JOANNES ANTONIUS) , 
directeur in het seminane der 
vreemde mission te Paryjs, in 
1765, te Bourg-Saint-Andèol 
(Ardèche-dep.1) geboren, open-
baarde reeds vroegtijdig aanleg 
tot den geestelijken Staat. Naau-
welijks tot priester gewijd.be-
reidde hij zieh door ingespannen 
Studien voor, om het licht des 
geloofs onder de ongeloovigen 
te gaan verspreiden. Hij werd 
voor Indie bestem.d, alwaar hij 
in 1792 aankwam, en dat hij 
in 1820 verliet, om in Frank-
rißk zijne missie in het alge-
meen seminane te komen ver-
tegenwoordigen. De kustenvan 
Coromandel, Mysore èn' COÍÍWW-
batoul waren het voornaamste 
tooneel van zijne apostolische 
togten en van zijnen ijver, Du-

I Bois bezat eene zeldzame be-
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gaafdheid om talen aanteleeren: 
behalve het Engelsch, dat hij 
volmaakt meester was, sprak 
hij zonder rnoeite het Camulsch , 
het Canarasch, het Desingu-
asch. Met een groot waarne-
mings-vermogen begaafd, bezat 
hij een geheugen, waaraan wei-
nig ontsnapte. Hij heeft er bewijs 
van gegeven in zijn werk over 
Les usages etc. (De gebruiken 
en zeden van Indie), Parijs, 
1824, in 8 . ™ , koninklijke druk-
kerij. Dit werk, eerst op kosten 
der Aziatische maatschappij van 
Calcutta, in het Engelsch ge-
drukt, deed hem het lidmaat-
schap dier maatschappij, en van 
die van Parijs verkrijgen. Nog 
heeft men van DDBOIS een stukje 
over de Indische fahelen, in 
8 . ™ , en. verscheiden artikels 
over de protestantsche zenda-, 
lingschappen, opgenomen in den 
Ami de la Religion en in den 
Univers. Even zoo aangenaam 
in den omgang als teeder in de 
godsvrucht, hield hij niet op 
naauwe vriendschapsbetrekkin-
gen te onderhouden, met de 
geleerden, die hij in.Engeland 
en Frankrijkh&dleeren kennen. 
De dood, dien hij reeds sedert 
lang te gemoet zag, vond hem 
bereid tot het ondergaan z'yner. 
wet, den 17 February 1848, 
in het seminarie der. vreemde 
Mission, te'Parijs. 

DUBOIS (Mgr.), eengodvruch-
tige en ijvorige* prelaat te Pa
rijs, den 24 Augustus 1764 
geboren. Priester gewijd in den 
ouderdom van twintig jaren, 
scheepte hij zieh in 1791 in 

naa'r de Fereenigde Staten, al-
waar vrienden hem eene schuil-
plaats hadden aangeboden, tegen 
de vervolging, die in Frankrijk 
begon. Bij zijne aankomst te 
Riehmond in de maand Julij, 
ontving hij er een zeer welwillend 
onlhaal, en besteedde hij den 
eersten tijd van zijn daarzijn 
aan het beoefenender Engelsche 
taal. Later verdeelde hij zijnen 
tijd tusschen de uitoefening der 
heilige bediening en het onder-
wijs der Franscbe taal. Hij 
rigtte in 1808 te Richmond, 
onder den naam van de heilige 
MARIA;, een collegieop, dat wel-
dra door een aantal kweekelingen 
bezocht werd; en daar hij min
der z'yne krachten dan zijnen 
ijver voor de belangen der gods-
dienst raadpleegde, .nam hij in 
hetzelfde jaar de directie op 
zieh, van de door de dames 
van den H. JOZEF bestuurde 
school., In 1826 tot de waar-
digheid van bisschop van New-
Tor/c verheven , bestuurde hij 
gedurende zestien jaren dit uit-
gestrekte diocees, hetwelk hij 
Van alle noodige inrigtingen 
voorzag, en overleed in 1842, 
betreurd door al degene, welke 
hij gedurende zijn heilig en 
werkzaam leven onderwezen. en 
vertroost had, , . 

DUBOIS (LOBEWIJK. NICOLAAS 
PETRUS JOZEF , graaf) prefekt 
van policie,'in 1757 te Parijs 
geboren, eerst advokaat bij het 
parlement, was hij in 1789 
procureur bij het Chdtelet. Na 
de, beginselen der omwenteling 
te hebben omhelsd , bekleedde 
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hij achtereenvolgend verschil
fende regterlijke en administra- • 
tive bedieningen, en deed zieh 
in alle opmerken door zijnen 
verzoenenden geest, zijne fer-
miteit 6n zijne gemaligdheid. 
Na den 18 brumaire tot prefekt 
van policie benoemd, openbaarde 
hij in deze netelige betrekking, 
vooral toen de partijen tegen 
over elkander stonden, eene 
onverraoeide werkzaamheid, en 
wist hij de achting zelfs der 
vijanden van het nieuwe bestuur 
te Winnen. De ijver, welken 
hij tijdens de uitbarsting van 
het heische werktuig (zie NA
POLEON BONAPARTE -Wbk.-) aan 
den dag. legde, werd beloond 
met de waardigheid van levens
lange staatsraad, en later met 
den titel van graaf. Gedurende 
zijne lange administrate, ver
beterde hij de verschillende tak-
ken van policie, en vervaar-
digde nuttige reglementen, die 
nog in kracht zijn. In 1810 
in de prefectuur van policie 
yervangen, ging hij voort tot 
in 1814 lid van den staatsraad 
te zijn, in welk jaar hij tot de 
honoraire leden overging. Ge
durende de honderd dagen tot 
lid van de kamer der verlegen-
woordigers verkozen, Steide hij 
in dezelve voor om de verbeurd-
verklaring der goederen voor al-
tijd uit de wetboeken eener 
beschaafde natie te doen ver-
dwijnen, en sprak bij deze ge-
legenheid eene zeer belangrijke 
rede uit. Tot het privaat-ieven 
teruggekeerd , was hij verstan
dig genoeg hetzelve niet weder 
te willen vertaten, en overfeed 
te Partys den 26 December 

1847 , als negentigjarige grijs-
aard, en als een regtschapen 
man algemeen geeerd. 

* DÜBOIS DE MONTPEREÜX 
(FREDERIK), een behende reizi
ger, te MontpSreux in het kan-
ton Neufchatel geboren, begaf 
zieh, na zijne filozofische en 
theologische S tudien volbragt te 
hebben, als huisonderwijzer 
naar Litthauwen, waar hij zieh 
tien jaren lang ophield. Zijne 
theologische Studien leidden 
zijne aandacht van de Hebreers 
tot de oude Egyptenaren, en 
nu zocht hij naar de sporen der 
volken, door welke de Egypti-
sche beschaving met de uit 
Thracie ep Klän-Azie voortko-
mende Aziatische te zamenliep. 
Dit deed bij hem het besluit 
ontstaan, het Oosten te berei-
zen, en het tooneel zoo veler 
volksverhuizingen te beoefenen. 
Terwijl oorlog en pest, welke 
in die gewesten woedden, zijne 
reis vertraagden, maakte hij 
zieh den tusschenlijd ten nutte, 
om aan de universiteit van Ber
lin, voornamelijk onder de 
leiding van LEOPOLD VON BUCH, 
de geologie te beoefenen, en 
van dit tijdstip af vereenigde 
hij mj zijne navorschingen de 
sporen der geschiedenis des 
aardbols, met die der geschie
denis der menschheid. Nadat 
hij op eene reis door Zweien 
en Denemarken de gedenktee-
kens van het Noorden bezocht 
had, kwam zijn sedert lang ge-
koesterd plan tot uitvoering. In 
1831 reisde hij naar den Kau
kasus, dien hij gedurende vier 
jaren doorkruiste. Geheel alleen 
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maakte hij meer waarnemingen, 
dan eene geheele expeditie in 
Staat was geweest tedoen. Men 

! Staat verbaasd, als men den 
¿ rijkdom der aanmerkingen, do

cumenten , teekeningen, verza 
melingen gadeslaat, dien hij 
van deze reis medebragt. Zijn 
werk in 5 dl.«, Reise um den 
Kaukasus, zu den Tscherkessen 
und Abchasen, nach Colchis, 
Georgien, Armenien und der 
Krim, put dezen schat nog in 
geenen deele uit, doch ver-
schafte aan den schrijver eenen 
Europeschen roem. Het geo
graphisch genootschap van Pa-
rijs kende hem den eersten 
prijs toe; het geologisch ge
nootschap te Londen, waarvan 
hij in 1845 corresponderend 
lid werd, zond hem eenen brief 
van dankbetuiging voor de ver-
rijking, welke de historische 

1 en geographische wetenschap 
door hem bekomen had; keizer 
NICOLAAS van Rusland vereerde 
hem met de Stanislaus-orde en 
een rijk geschenk in geld.' DU
BOIS keerde ihtusschen haar 
Neufchatel terug, en hield se-
dert 1839 openlijke voorlezin-
gen over de archaeologie. In 
1843, werd voor hem een leer-
sloel der archaeologie, aan de 
nieuwe akademie van Neufcha
tel opgerigt, dien hij tot de, 
ten gevolge der Februarij-om-
wenteling van 1848, en der 
losrukking van Pruissen ge-
volgde, vernietiging der akade
mie, bekleedde. Hij overleed 
den 24 April 1850, aan zware 
koortsen; waarvan hij de kiem 
reeds op z'vjne reizen had op-
gedaan. Behalve het groóte werk 

over den Kaukasus, schreef hij • 
onderscheidene belangrijke ver-
handelingen, in het Annuaire 
de Géographie', en eene schets 
van den slag van Grandson. De 
dood verraste hem op den oogeU-
blik toen hij de üitgave voor-
bereidde van een werk, over de 
oudhederi en gedenkteekens van 
het, kanton Neufchatel. Met 
hem stierf eene der schitterende 
sterren der voormalige akademie 
van Neufchatel, die na eenen 
körten en heerlijken bloei, door 
de omwenteling verstrooid werd; 
en waarvan de beroemdheden, 
deels, zoo als AOASSIZ en MÄTILE , 
uitgeweken, deels géstorven zijn. 

DOBOURG ( L O D E W I J K W I L L E M 

VAEENTIJN) , aartsbisschop van 
Besançon, in 1766 te St. Do
mingo geboren, werwaarts han-
delsbelangen zijne familie ge-
vestigd hadden. Zijn vader in 
1768 genoödzaakt dat eiland te 
vertaten, zond hem naar Bor
deaux, zijne geboorteplaats. Na 
er zijne humaniora volbragt te 
hebben, begaf hij zieh naar 
Parijs, in het seminarie van 
Saint-Sulpice. De uitstekende 
vorderingen in zijne S tudien en 
zijne voorbeeldige godsvrucht, 
deden aan hem de diréetie van 
het huis van Issy toevertrou-
wen. De omwenteling kwam 
weldra zijne betrekkingen stö
ren , en de aanhoudende geva-
ren, waardoor hij was omgeven, 
bewogen hem om naâr Spanje 
te gaan, alwaar hij achttien 
maanden vertoefde. Van daar 
begaf hij zieh naar Amerika, 
alwaar Inj zieh onmiddellijk na 
zyne aankomst, mot het on-
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derwijs der jeugd bezig hield., 
en het; beroemde collegie van 
New-York stichtte. Tegelijkertijd 
ging hij in afgelegene oorden het 
licht des geloofs bij de Wilde 
natien ontsteken, en verdiende 
door zijnen ijver, tot algemeen 
direetenr der vreemde mission 
te worden benoemd. Nadat de 
bisschop van Louisiana overle-
den was, werd deabbö DUBOURG 
geroepen om hem optevolgen. 
Hij begaf zieh naar Rome, ten 
eipde pogingen aan te wenden 
om Pius VII van besluit te doen 
veranderen, maar zulks was 
vruchteloos. Op zijne terugreis 
naar Louisiana, in 1815, stichtte 
hij te Lyon, de Associatie ter 
voortplanting des geloofs. Hij 
kwam in Europa terug, nu 
om" er eenige ijverige geesteiij-
ken te werven , dan om chris-
telijke breeders, of dames van 
het H. Hart te bekomen. Met 
de grootste werkzaamheid hield 
hij zieh bezig om de nieuwe 
wereld aan de weldaden der, 
godsdienst en besehaving deel 
te doen hebben, en de Steden 
St. Louis, Nieuw-Orleans, Mobile 
en Baltimore zullen zieh lan
gen tijd zijne veelvuldige werk-
zaamheden herinneren. De Wil
den droegen hem eenen diepen 
eerbied toe, en noemden hem 
niet anders dan den grooten 
voder der blanken. Zijne zwakke 
gezondheid noodzaakte hem in 
1826 naar Europa terugtekee-
ren; door zijne zorg waren er 
drie diocesen opgerigt, waarvan 
elk derzelve door eenen waar-
digen bisschop bestuurd werd, 
met geljjken ijver als hij be-
zield. Hij kwam te Parijs, 

met oogmerk om zijn leven 
in de afzondering le eindigen. 
Maar op den aandrang van in-
vloedrijke personen, nam hij 
het bisdom Montauban aan, 
van hetwelke hij, in 1833, 
tot het aartsbisdom Besancon 
overging. In het mandement 
hetwelk hij den 6 October ,-
bij gelegenheid zijner bezitne-
ming van dien stoel, uitvaar-
digde, en waarin de teedersle 
godsvrucht doorstraalt, rigt hij 
een treffend vaarwel aan zijne 
voormalige kudden van Louisi
ana en Montauban. Men zou 
gezegd hebben, dat hij een 
voorgevoel had, dat het voor 
de laatste maal was, waarop 
hij tot hen sprak. En in de 
daad, twee maanden later, den 
12 December 1833 overleed hij 
te Besancon. 

DUCHESNOIS (CATHERINE JO
S E P H I N E RAFIN), eene beroemde 
tooneelspeelster, den 5 Junij 
1777 te Saint-Saulve bij Valen
ciennes geboren, ontving geener-
lei opvoeding, en hare kindsch-
heid verliep in eenen aan de 
armoede grenzenden Staat. Eene 
geheime natuurlijke neiging deed 
haar intusschen reeds eene an
dere levenswijze voorgevoelen 
en hopen. Begeerig om Parijs 
te zien, kwam zij er" in 1792, 
eene oudere zuster bezoeken, 
welke aldaar woonde. Te Va
lenciennes teruggekeerd, werd 
zij in een tooneelgezelschap op-
genomen, hetwelk zieh gedu-
rende den winter in 1796 tot 
1797 gevormd had, om ten 
voordeele der armen te spelea, * 
en verraste de aanschouwers 
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door de uitstekende wijze, op 
welke zij de verschillende rollen 
uilvoerde, welke aan haar wa
ren loevertrouwd. Door dien 
bijval aangemoedigd, vertrok 
zij naar Partys, alwaar de raad-
gOvingen en lessen van LEGOOVK 
de begaafdheden ontwikkelden, 
welke zij van de natuur had 
ontvangen. Door dien dichter 
geholpen, faeschermd door me-
vrouw BONAPARTE, en door 
CHAPTAL , toenmaals minister 
van binnenlandsche zaken, trad 
zij den 3 Augustus 1803 het 
eerst op, in het Théâtre Fran
çais, in de roi van PHEDRA. 
Nooit had RACINE'een tolk ge-
had zijne meer waardig. Eene 
andere tooneelspeelster echter, 
die zieh door eene buitengewone 
schoonheid aanbeval, mejufvr. 
GEORGE, trad kort na haàr op, 
en er ontstond tusschen haar 
beide een kunststrijd ; om op 
hare mèdedingster te zegevieren 
had mej ufvrouw DUCHESNOIS , 
de vermögende beschermingen 
noodig, welke zij door hare 
talenten on hare persoonlijke 
hoedanigheden verworven had. 
De critiek verweet haar de on-
regelmatigheid harer gelaatstrek-
ken; maar zij vergoedde dit 
gemis, door hare edele houding 
en de welluidendheid harer stem. 
Met TALMA handhaafde mejufvr. 
DOCHESNOIS de eer van het 
Fransche tooneeh In .1808, 
liet NAPOLEON haar te Erfurt 
speien voor een Parterre, door 
köningen bezet.; Later leende 
zij de ondersteuning van haar 
talent aan verscheiden nieuwe 
treurspelen. Maar zij speelde 
vooral de MARIA STUART van 

LEBRUN, met eene zielroerende 
kracht, die de tränen uit. aller 
oogen perste. Levendig getrof
fen door den dood van TALMA. 
(zie dat Art. -WbL-), zag zij 
niet zohder een diep leedgevoel, 
het verla.ten van' het oude re-
pertorium, en het drama de 
meesterstukken van CORNEILI,E 
en BACINE vervangen. In 1830 
nam zij onherroepelijk afscheid 
van het tooneel. Van dien 
oogenblik af, verzwakte hare 
gezondheid oogenschijnlijk. Toen 
zij in de laatste dagen van 1834 
haar einde voelde naderen, wilde 
zij zieh met de Kerk verzöenen, 
en de troostmiddelen der gods-
dienst ontvangen. Mgr. DE 
QUELEN, aartsbisschop van Pa
rtys , begaf zieh in persoon tot 
haar, en bood. haar de ver-
tröostingen aan, om hare laat
ste oogenblikken te verzachten; 
Deze beroemde tooneelspeelster 
overleed den 8 Jänuarij 1835. 
De maatschappij van landbouw, 
letteren en wetenschappen te 
Valeneiennes liet te harer ge-
dachtenis eenen gedenkpenning 
daan, en belastte den heer 
DiNAux, een' harer medeleden, 
met de vervaardiging harer le-
vensschets. Mejufvrouw Du-
CHESNOIS onderscheidde zieh door 
verscheiden edele höedanighe-
den. Hare weldadigheid en edel-
moedigheid' logenstraften zieh 
geenen oogenblik. In 1814 en 
1815 was haar huis eene schuil-
piaats voor ieder die ongeluk; 

kig was. "'''•:.' 

DUCKWÖRTH (JOHN THOMAS) , 
een Engelsch admiraal, dezoon 
van eenen armen predikant* uit 



.558 D ü C. 

het graafschap Devon, trad zeer 
joog in zeedienst, waarin zijn 
rnoed en zijne bekwaamheid 
hem eene snelle bevordering' 
verschaften. In 1778 luitenant 
aan boord der Royal Princess, 
onderscheidde hij zieh in het 
gevecht voor Grenada geleverd 
(zie ESTAING -Wbk.-). In 1794, 
kapitein van het schip the Queen, 
nam hij een roemrijk" deel aan 
den slag, waarin VILLARET DE JOVEUSE (zie dat Art. -Wbk,-), 
eerst na drie dagen en door 
overmagt overwonnen werd. In 
1798 werkte hij mede aan de 
verovering van de stad Mahon 
op het eiland Minorka. Na'tot 
ridder.der Bath-orde, algemeen 
gouverneur van Jamaika, en 
onder-admiraal van het blaauwp 
smaldeel .te zijn benoemd, be-
vond hij zieh voor St. Domingo, 
toen ROCHAMBEAU, genoodzaakt 
om te capituleren, zieh liever 
aan de Engelschen dan aan de 
Negers wilde overgeven. In 
1.806 versloeg hij, gezamenlijk 
met lord COCHRANE, de Fransche 
vloot, opder de bevelen van. 
den admiraal EEISSEIGNES , afge-
zonden om St. Domingo te her-
overen. DUCKWORTH ontving bij 
deze gelegenheid de dankbetui-
gingen van het parlement, en 
het burgerregt der stad Louden 
welke hem daarenboven eenen 
degen aanbood. In 1810 werd hij 
tot landvoogd van New-Found-
land, in 1813 tot baronnet, 
en in 1815 tot gouverneur van 
Plymouth benoemd, alwaar hij 
in 1817 is overleden. 

* DÜCQ (JOSEPHOS FRANCIS
GUS), den 10 September 1762, 

te Ledeghem, in- West-Vlaande-
ren, geboren, was hofschilder 
van den koning der Nederlan-
den, en een der voornaamste 
meesters der Vlaamsche school 
van lateren tijd. Reeds vroeg 
openbaarde zieh zijn bijzon-
dere aanleg, die gelukkiglijk 
opgemerkt en aangekweekt werd. 
In 1780 naar Brüggegezonim,. 
behaalde hij in 1782, 1784 en 
1786, al de eersle prijzen bij 
de teeken-akademie aldaar, en 
vertrok daarop naar Parijs om 
zieh in de schilderkunst te oefe-
nen; hij bleef aldaar tot in 1792., 
als wanneer de woelingen der 
omwenteling- hem bewogen naar 
Brügge terugtekeeren; in 1795 
begaf hij zieh echter andermaal 
naar Parijs, waar hij in 1800 
den tweeden gröoten prijs be
haalde, en als historieschilder 
bij alle kenners roem en ach-
ting verwierf. In 1.807 mögt 
hef hem gelukken Borne te 
bezoeken. Hier vervaardigde hij 
zijne voornaamste meesterstuk-
ken, en kwam in 1813 te Parijs 
terug, alwaar hij met onder-
scheiding ontyangen en behan-
deld werd. Na de staatkundige 
verandering der omstandighe-
den_, ging hij zieh te Brügge. 
vestigen, waar hij tot hoogleeraar 
en bestuurder der koninklijke 
akademie benoemd werd. Ver
scheiden achtereenvolgende. ten-
toonstellingen gaven aapleiding 
öm zijne stukken te bewonde-
ren. Niet lang echter mögt de 
kunst zieh in zijn bezit Ver
heugen, eenehevige beroerte, 
die hem in 1821 overviel, ver
binde zijne reglerhand en benam 
hem bijna alle beweging: in 
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dezen traurigen toestand kwijnde 
hij voort tot aan zijnen dood, 
den 9 April 1829 te Brugge 
vporgeyallen. 

DUHESME (WILLEM PHILIBERT), 
hntenant-generaal, in 1760 te 
Bourgneuf, in Bourgondie, ge
boren , maakte goede S tudien 
in het collegie van Dijon, In 
1791, werd hij gemagtigd, om 
op zijne kosten eene vrije com-
pagnie van twee honderd man-
schappen ppterigten, met welke 
hij zieh bij het leger van Du-
MOURIEZ aansloot; kapitein en 
weldra luitenant-kolonel gewor
den , onderscheidde hij zichspoe-
dig door zijne dapperheid en 
zijn beleid. In het gevecht 
van het bosch van Villeneuve, 
den 6 Julij 1793, begonnen de 
ontmoedigde grenadiers te vlug-
ten, DCHESME , ofschoon door 
twee geweerschoten gekwetst, 
knielt met een been om zieh 
staande te houden, biedt den 
vlugtelingen de punt van zijnen 
degen aan, herstelt op deze 
wijze de orde, terwijl het hem 
zelfs gelukt voordeelen op den 
vijand te behälen. Dit schooue 
wapenfeit verwierf hem den 
rang van brigade-generaal. Hij 
bewees in 1794, aan het hoofd 
der voorhoede, bestemd om 
in Vlaanderen doortedringen, 
nieuwe diensten. Daags voor 
den slag van Fleurus, bedacht hij 
eene krijgsverrigting, die door 
BERNADOTTE , later koning van 
Ztveden, op eene behendige wijze 
ten uitvoer gßbragt, de neder-
laag van den regter-vleugel der 
Oostenrijkers ten gevolge had. 
Hij onderscheidde zieh voor 
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Maastricht, en na de overgave 
dier stad, werd hij den 8Novb. 
1794, tot divisie-generaal be
noemd. In 1797, gaf hij, bij 
het leger van den Rijn, onder 
MOREAÜ, nieuwe bewijzen van 
onverschrokkenheid, en bij het 
leger van Dalia, onder.CHAM-
PIONNET, in wiens ongenade hij 
deelde ; maar op eene eervolle 
wijze ontheven van de onregt-
vaardige beschuldigingen, waar-
van hij het voorwerp was, werd 
hij in zijne betreklungen her-, 
steld, en naar het leger der 
Alpen gezonden. In 1800 ging 
hij tot het reserve-leger over, 
en werd hij tot bevelhebber der 
19.e militane äfdeeling benoemd. 
In 1804, werd hij groot-oificier 
van het legioen van eer, begaf 
zieh in 1805 naar Dalie, en 
behoorde tot het leger dat het 
koningrijk Navels veròverde ; 
later werd hij naar Spanje ge
zonden j in 1810, in ongenade 
vervallert, werd hij in 1814 
teruggeroepen. Bij de terug-
komst des konings, werd hij 
tot algemeen inspecteur der in
fanterie benoomd, en ontving 
het krois van den H. IIOOEWWK. 
Desniettegenstaande nam hijge-
durende de honderd dagen dienst 
aan, werd in de nieuwe pairs-
kamer van Franhrijh begrepen, 
en sneuvelde in den slag van 
Waterloo, den 18 Juníj 1815, 
DCHESME heeft in het licht gege-
ven: 1.° Precis etc, (Kort begrip 
der geschiedenis van de ligie 
infanterie, en van harén invloed 
op de taktieh der verschalende 
eeuwen), Lyon, 1806, in 8s°, 
te Parijs, onder dezen titelher-
drukt ; Essai etc. (Proeve over de 
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ligte Infanterie enz), 1814 , in 
8.vo 5 — 2.° Traite etc. (Ver-
handeling över de Ideine krijgs-
verrigtingen), Parijs, 1814, 
2.e uitgave. 

DUMARSAIS. —- Zie MARSAIS 
•Wbk.-

DUMAS (de graaf MATTHEUS) , 
Fransche veldheer, in 1753 te 
Montpellier geboren, was de 
zoon van een' schatmeester van 
Frankriß; in den ouderdom 
van 15 jaren begaf hij zieh, als 
onder-luitenant in het regiment 
van Medoc, werd in 1774 lot 
luitenant der jagers, en twee 
jaren later tot kapitein bevor-
derd; h'vj volgde als adjudant 
den generaal ROCHAMBEAU naar 
Amerika, en werd in 1783, 
tot chef van den staf van het 
leger van St. Domingo benoemd. 
In het volgende jaar, in Frank-
riß teruggekeerd, werd hij met 
eene militaire verkenning op de 
eilanden van den Archipel belast. 
In 1787, bekwam hij eenezen-
ding naar Holland, en was bij 
het beleg van Amsterdam door 
de Pruisen legen woordig. i n 
het volgende jaar verving hij GUIBERT als verslaggever van 
den raad van oorlog, en werd 
met de inspeclie der vestingen 
van den Elzas belast. Bij de 
oprigting der nationale gardej 
werd hij adjudant van LAPAV-ETTE. In 1791, Voerde hij het 
bevel over het geleide, bestemd 
om de terugkomst van LODE-
WUK XVI in de hoofdstad te 
beschermen. Door het dep.* Sei-
ne-en-Oise tot de wetgevende ver-
gadering afgevaardigd, bestreed 

hij er de legen de uitgeweke-
nen voorgedragene maalregelen, 
vorderde de bestraffing der moor-
denaars van Avignon, en ver-
zette zieh uit al zijn vermögen, 
tegen de oorlogsverklaring aan 
den keizer van Oostenriß; hij 
nam de verdediging op zieh der 
ministers, die, zoo wel als de 
veldheeren, aanhoudend werden 
aangerand, en legde bij zulke ne-
telige omstandigheid, de grootste 
onverschrokkenheid aan den dag. 
Na den val des troons, zon-
derde hij zieh af, maar hij zou 
bezwaarlijk aan de proscriplie 
zijn ontsnapt, indien CARNOT , 
die zijne talenten kende, hem, 
door de commissie van algemeen 
welzijn, niet tot directeur van 
het dépôt der ontwerpen van 
veldtogt bij het ministerie van 
oorlog had doen benoemen. Door 
het dep.t Seine-en-Oise, in 1795, 
tot den raad der ouden verko-
zen , stemde hij aldaar, even als 
in de welgeyende vergadering, 
met de gematigden, werd den 
18 fructidor tot de verbanning 
veroordeeld ,• maar na het geluk 
te hebben gehad van aan de 
geregtsdienaars van het- Direc-
torium te zijn ontsnapt, ging 
hij te Hamburg eene schuilplaats 
zoeken, van waar hij in 1800 
werd teruggeroepen. Tot chef 
van den staf van het reserve
leger, dat hij te Dißn georga-
niseerd had, benoemd, kwam 
hij eenigen lijd daarna in den 
staatsraad, en werd in 1805, 
tot divisie-generaäl benoemd. 
Daarna aan JOZEF BONAPARTE 
toegevoegd , werd hij in 1806, 
minister van oorlog te Napels, 
en werkle mede om aan dal 
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rijk het schoonste leger te ge-
ven, dat het ooit gehad had. 
In Frankrtyk teruggekeerd, nam 
hij deel aan den slag van Wa-
gram, en werd belast met de 
uitvoering der voorwaarden der 
wapenschorsing van Znaim. Al-
gemeen intendänt van het groote 
leger in Rusland, volgde hij in 
1813 NAPOLEON naar Saksen, 
en werd te Leipzig krijgsgevan-
gen gemaakt. Door LODEWIJK 
XVIII tot staatsraad henoemd, 
verloor hij die betrekking, wijl 
hij, gedurende de honderd da-
gen, de algemeene directie der 
nationale gardes op zieh geno-
men had. Later kwam hij ech
ter in den staatsraad, werd door 
het Seiwe-dep.1 tot lid van (}e 

'kämer der afgevaardigden be-
noemd, en na de omwenteling 
van 1830 tot het pairschap ver-
heven. Hij overleed bijna geheeL 
van het gezigt beroofd, in 1837. 
Als schrijver is de generaal DU
MAS voornamelijk bekend door 
zijn Precis etc. (Kort verslag 
der militairc gebeurtenissen, of 
geschiedkundige proeven over de 
veldtogten van 1799—1807), 
Partys, 1817—1826, 19 dl.*, 
in 8 . V 0 , atlas in fol., dit is 
een der belangrijkste werken, 
welke over de oorlogen der om
wenteling en des keizerrijks zijn 
ip het licht versehenen. 

. DUMONT (PETRUS STEPHANÜS 
LODEWIJK), eenberoemdestaats-
man, in Ju.lij 1759 , te Geneve 
geboren, werd in 1781 tot het 
predikambt bevorderd, waarin 
hij zichzeeronderscheidde. Toen 
in 1782 , de gewapende bemid-
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deling van Frankrtyk dè aristo
cratie van Geneve deed zegevie-
ren, nam hij met zijne familie 
de wijk naar St. Petersburg, 
alwaar hij predikant derFransch-
protestantsche kerk werd. Se-
dert 18 maanden bewoonde 
DUMONT Rusland, toen lord 
SHELBURN (later markies LANDS-
DOWN) , hem naar Engeland be-
riep, om hem de opvoeding 
zijner zonen toe te vertrouwen. 
In 1789 kwam hij in Frank-
rijk, alwaar hij met MIRABEAU 
in den geest der nieuwe denk-
beelden, den Courier de Pro
vence uitgaf. Men verzekertdat 
het berucht adres aan den ko-' 
ning van den 9 Julij 1789, om 
de terugzending der troepen te 
vragen, door DUMONT onlworpen 
was. In Engeland teruggekeerd, 
putte hij, uit zijne betrekkin-
gen met J. BENTHAM, eenenbe-
paalden smaak voor de beoefe-
ning der . regtsgeleerdheid, en 
belastte zieh met de regeling 
der handschriften van den En-
gelschen regtsgeleerde, welke 
hij. omwerkle, en waarvan hij 
zieh, om zoo te spreken de 
denkbeeiden eigen maakte (zie 
BENTHAM). In 1814, kwam DU
MONT te Geneve terug, werd tot 
lid van den vertegenwoordigen-
den en oppersten raad benoemd, 
en verklaarde zieh bestendig-
lijk voor de zaak der openbare 
vrijheden. Hij werkte aa'n de 
heryorming van het gevange-
nisstelsel, werd lid der le dien 
einde in 1822, gevormde com-
missie en de pénitentiaire ge-
vangenis, was het. gevolg-van 
het papoptisGh plan, waartoe 
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hij aanleidinggaf. DUMONT deed 
eene uitspanningsreis, toen hij, 
den 29 Sept. 1829, te Milane 
bijna plotseling overleed. Hij 
heeft medegewerkt aan de Anna
les de legislation et ,d'economic 
politique. Tot zijne onder het 
artikel BENTHAM niet opgegeven 
werken behoort: De VOrgani
sation etc. (Over de regterlijhe 
organisatie en de welgeving), 
Parijs, 1828. De heer Rossi 
heeft in zijn stelsel van strafregt 
getracht, om het stelsel,- waar-
van-DUMONT zieh als de tolk 
opwerpt, te wederleggen. 

* DUMONT (JACOBUS EDMOND) , 
een heroemde Fransche beeld-
houwer, in 1761, te Parijs 
geboren, had zijne Studien ge-
maakt onder PAJOU , en behaalde 
in 1788 den grooten prijs. Groo-
ter eer viel hern eerst later te 
beurt, door de uitmuntende 
standbeeiden van den minister • COLBERT (aan den ingang van 
de kamer der afgeväardigden) en van LAMOIGNON BE MALESHERBES 
(in het paleis van justicie te 
Pßrijs). Andere zeer schoone 
voortbrengselen van DUMONT zijn: 
het in het jaar IX der Fransche 

' republiek vervaardigde borst-
beeld van den generaal MOREAU 
(in de maarschalks-zaal der Tui-
lerien), dat van den generaal COSSE in het jaar 1805,- het 
in hetzelfde jaar vervaardigde 
standbeeld vanMoREAU, aan den 
grooten trap van het paleis Lux-
ßmbourg; het standbeeld van 
Louis D'OUTREMER , in St. De
nis; het den voet hooge van 
den generaal PICHEGRU (voorde 
stad Lons le Soulnier. — Zie 

PICHEGRU *Wbk-)^ .het borst-
beeld van MALESHERBES en än
dere. DUMONT deed ook met 
den besten uitslag proeven in 
het besnijden vart edelgesteenten 
(gemmen), en wel in het begin 
dezer eeuw, üit welk tijdperk 
ten minste drie Cameen van 
hem bekend zijn, welke PEftl-CLES en ASPASIA, JDLIA uitden 
tijd van AUGUSTUS, en NAPOLEON BONAPARTE voorstellen. Hij over
leed hoög bejaard te Parijs in 
1844. ~ Zijn zoon AUGUSTINUS ALEXANDER, in 1801 , te Parijs 
geboren , is de waardige erfgê  
naam van zijn kunsttalent. 

DUMONT D'URVILLE (JULIUS SE-BASTIAAN CAESAR), sChout-biji 

nacht, in 1791, te.Conde-Sur-
Noireau (Fr. Calvados-dep.'1) 
geboren, mäakte zijne Studien, 
onder de leiding van zijnen oöm, 
kanonik te Cäen. Daar hij Wen
gens zijnen ouderdom, niet in 
de polytecbnieke schooJ hädkun-
nett worden toegelaten, zöo 
kwam hij als aspiränt der eerste 
klasse in de school der märine. 
In 1816 bezocht hij de kusten 
der Zwarte-Zee en de eiländen 
vän den Archipel, alwaar hij 
een aantal onhekende planten' 
verzamelde, waarvan hij läter 
de beschrijving iö het licht gäf. 
In 1822 , vergezelde hij den 
kapitein DUPERREY, bevelhebber 
van het schip la Coquille, op 
zijne reis rondo'm de wereld, 
en bragt van dezelye eene rijke 
verzameling mede.van insekten 
en planten, welke hij aari het 
kabinet väh natuurlijke/historie 
aänhood. Kort daarha, tötfre-
gat-kapitein benoemd, Vertrok 
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hij andermaal den 20 April 1826, 
om Nieuw-Zeeland en Niéuìe-
Guinea te gaan bèzóeken. Daar 
hij het spoor van LA PEROUSE 
moest volgen , ' bezocht zijn 
schip, I'Astrolabe genaamd, 
eérst Port Jackson ih Oceanie, 
daarna Tonga-Taboü, den ar-
chipel Vitti ; alwaar hij honderd 

,zes en twintig nog onbekeride 
eiianden pntdèkté; vèfder de 
kusten vàri Nieuw-Rrètagne, 
doörkruiste IVieUw-Guinea, éù 
kwam eihdelijk te Vanikorö, 
älwaär hij voor den ongelukki-
gèn reiziger eeri gedenkteeken 
deed oprigten (zie DILLON); 
hij was tWug den 25 Maait 
1828. Na- de Julij-omweriteling, 
werd DUMONT D'URVÌLLE , die in 
1814 de familie der BOURBÖNS 
te Navels had afgehaald, be-
last om köning KAREL X naar 
Éngeland òvertebrengeri. Dèze 
ongelukkige vorsl rhaakte daar-
vari de opmerkirig, èn zèidè, 
terwijl hij op den jorigen hèr-
tög vän BORDEAUX wees: »'Moögt 
gij ook nog dit kind tèrugvoe-

. reh !" Den 12 December 1837, 
ondernam hij zijne derdè en 
laatste reis, met hét döel om 
de ZuidpÖol-gewesten te beìoè-
keh; hij gaf de namen van 
Louis-Philippe en van Joinvilk, 
aah de beide schoonste door hem 
ontdekte eiianden, eh aan ee'n 
ander dien van Adèlie, in her-
innering aan zijne vrouw. Bij 
zjjhe tèrugkó'rhst in Frdnkrtyk, 
den 6 October 1840, onlving 
hij deh rang van schout-bij-
nacht, eh kwam te Partys W u 
nen.,- tèn einde een des te beter 
opzigt over de uitgaVe zijner 
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reisb'eschr'ijvitig te kunhen heb-
ben. Hij kwam met zijne vrouw 
en hunnen eenigen zoori van 
Versailles terug, toen hij met 
dezelve in den versehrikkelijkeh 
ramp bp den spborweg, deri 8 
Mei 1841 , het leven vOrloor. 
Behalve eenige stukjes in de 
Annates', des voyages ged'rukt, 
heeft hien van hem: l.o Em-
nieratio plantation in insulis 
drehipelacji aut littbribus Pontis-
Euxihi; aiinis 1819—20, eol-
lecla atqUe delicta, Partys, 1822, 
in 8.*°; — 2.b Voy'dge etc. 
(Onklehking'sreise rohdontde We-
reld, op de korvet 1'Astrolabe, 
gedurende de jdren 1826—29, 
1830-^35), 12 gnin 8.*>, 
atlas, ip 4.T O, eri 6 dl.npla'ieh, 
gr. in fol.; — 3.o Voyage etc. 
(Reis rbhdbm de wereld), de 
hoofdinhoud der reizeh en ont-
dekkingeh van MAGELLAN , BOU
GAINVILLE enz., ibid 1834—38, 
2 dl. n , gr. in 8.™, met pl.»; 
— 4;o Vo'ydge etc. (Reis ndar 
de Zuid-pool eh in Ocednie, ge
durende de jaren 1837—1840), 
ib. 1841, en vblgende jaren , 
17 dl>, gf. in 8.vo, rhet 520 
pl> in fol. en 64 kaarten, fia 
den dood des schrijvers „ op 
last der regering, in het licht 
gegeven. 

DUNDAS (DAVID), e'en Engelsch 
veldheer, in 1735 i ie-EdM-
hurg geboren, Was de zobnvah 
een' koopman &n werd %6r de 
genceskuhde bestemd; maar hij 
verkobs de loopbaa'n der wa-
peris, On trad in l75Sin di^'st. 
Na de veldtbgfen 'van' Mitsch-
land medegemaakt, en in de 
2 
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West-Indien, namelijk bij de 
inneming van Havana, gediend 
le hebben, werd hij in 1770^ 
tot majoor van het 15.e dra-
gonder-regiroent benoemd. Hij 
diende in 1793, bij het beleg 
van Toulon, met den rang van 
generaal-majoor. Genopdzaakt. 
om die stad te ontruimen, 
slevende bij naar Corsika, waar-
van hij zieh meester maakte, 
en begaf zieh daarop naar Vlaan-
deren tot den hertog van YOECK. 
In 1797, tot algemeen kwar-
tiermeester benoemd, behoorde 
hij in 1799 tot het landings
leger in Noord-Holland. In 1809, 
volgde hij den hertog van YORCK 
op in den post van opperbevel-
liebber. Twee jaren later werd 
hij benoemd tot gouverneur van 
het militaire hospitaal van Chel
sea, enz. Hij is den 18 Febr. 
1820 overleden. Na den vrede 
van 1783, had hij om de ver-
gunning verzocht, zieh naar 
Potsdam le mögen begeven, ten-
einde er de krijgsverrigtingen 
bijtewonen, welke er de groote FREDERIK deed uitvoeren, en 
bij zijne terugkomst gaf hij in 
het licht: Beginselen der mili
taire bewegingen, bijzonder op 
de Infanterie toegepast, 1788, 
in 8.vo Kort daarna werden 
dezelve gevolgd door reglemen-
ten voor de ruilerij,' en deze 
beide werken werden in het 
Engeische leger aangenomen. De 
verschillende diensten van DUN-
DAS verwierven hem eervolle 
belooningen; hij was lid van 
den geheimraad, en werd in 
1806 tot ridder der Bath-oräe 
verheven.' 

* DUNIN (MARTINUS VON), aarts-
bisschop van Posen euGnesen, 
een der meest vereerde nanien 
der nieuwere kerkelijke geschie-
denis,- en naast CLEMENS AUGUST (zie YISCHERING -Wbk.-) van 

, Keulen, de hersteiler der ker
kelijke vrijheid in Pruissen. Hij 
werd, geboren den 11 Novb. 
1774', in de nabijheid der stad 
Rawci in Masovie, een gedeelle 
van het tegenwoordige koning-
rijk Polen, en was de eerstge-
borene van niet minder dan23 
broeders en zusters. Tot in zijn 
12.'e jaar bezocht hij de school 
der Jesuiten te Rawa. Daarna 
nam hem zijn oom, LAURENTIUS VON DUNIN, vroeger lid van het 
Jesuiten-collegie te Bromberg, 
toenmaals kanselier van hetka-
pittel te Wlocklawek, benevens 
eenen jongeren broeder tot zieh, 
om zelf zijne verdere Studien 
te leiden. Het is wel aan geen 
twijfel onderhevig, dat de oom, 
niet zonder grooten invloed is 
gebleven op de rigting, die de 
jongeling nam, ofschoon hem 
in de keuze van zijnen stand 
volle vrijheid gelaten werd. In 
het gymnasium te Bromberg, 
hetwelk hij gedurende twee ja
ren bezocht, kwamzijnbesluit, 
om zieh aan den geestelijken 
Staat toetewijden, tot rijpheid, 
weshalve hij, ter voortzetting 
zijner S t u d i e n , zieh van daar 
naar Rome begaf, alwaar bij, 
door tusschenkomst van zijnen 
oom v i n het Duitsche collegie 
werd opgenomen. Hier sloot hij met STANISLAUS VON HATTEN , 
later bisschop' van Ermeland, 
een verbond van hartelijke 
vriendschap, dat tot aan den 
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dood desze lven d u u r d e , en zeke r 
niet zonder zegenr i jken i n v l o e d , 
op de overeens temmende w e r k -
zaamhe id d e r , beide m a n n e n 
geb leven i s . Zi jne s tud ien bad-
den i n eenen t reür igen en 
w o e l i g e n tijd plaats . Polen g i n g 
zi jne ontbindir ig te gemoe t . De 
a d e l , tot dusve r r e de s teun des 
r i jks en der godsd iens t , had door 
het v a n Frankrijk u i tgegane 
ongeloof e n zedeloosheid bedor-
v e n , he t v o l k n i e t , vo lgens den 
gees t des Christendoms, to t het 
geno t der vr i jheid la ten k o m e n , 
en he t ze lve in verachte l i jke lijf-
e i g e n s c h a p , en in vers tandel i jke 
en zedel i jke onwaard ighe id ge-
h o u d e n . T e r w i j l VON DONIN te 
Rome s t u d e e r d e , had de laats te 
ve rdee l i ng van zi jn vader land 
p laa ts . M a a r o o k der s t a d , die 
h e m v o o r zi jne s t ud i en een 
r u s t i g toev lug t soord had aange-
b o d e n , s tonden hev ige s c h o k k e n 
te w a c h t e n . De F r a n s c h e re-
vo lu t i e -benden w a r e n de g r e n z e n 
v a n Italic reeds o v e r g e t r o k k e n , 
e n bedreigden zelfe de hoofdstad 
de r 'Chr i s t enhe id . Het i s we l l ig t 
aan dezen hagchel i jken t o e s t a n d , 
w a a r i n z i eh Rome t oenmaa ls 
b e v o n d , t o e t e s c h r i j v e n , dat de 
loed ien ing der hei l ige w i j d i n g e n , 
aan den j o n g e n VON DÜNIN ZOO 
vee i moge l i jk bespoedigd w e r d . 
Hij o n t v i n g het subd iakonaa t i n 
he t beg in van 1797, u i t de 
handen van FKANCISCOS XAVERIDS PASSARO, aar tsb isschop v a n l a -
rissa, i . p . ; i n Jani j deszelfden 
j a a r s j w e r d hij d i a k e n , en ein-
d e l i j k , den 23 S e p t e m b e r , d o o r 
den kardinaalDESoMAGWA, pries-
ter gewi jd . Hij had als toen den 

ouderdom van 23 jaren nog niet-
volkomen bereikt. CLEMENS AUGUST, die ruim een jaar vroeger 
dan voN DONIN geboren was, 
bezocht op zijne eerste Italiaan-
sche reis, het Collegium Ger-
manicum, waarin de latere aarts
bisschop van Posen en Gnesen 
zieh ophield. Waarschijnlijk heb-
ben beide elkander gezien, zon
der elkander te kennen, later 
hebben zij elkander gekend, 
zonder elkander ooit te zien. 
— In zijn vaderland terugge-
keerd, werd VON DONIN tot cano-
nicus der Sliftkerk te Wislica 
in het diocees van Krakau bevor-
derd, en werd hij tevens de hove
ling van den bisschop TORSKI. Hij 
maakte zieh den tijd ten nutte 
van zijn verblijf in Wislica ter 
Voortzetting zijner studien, wel
ke hem echter niet beletteden 
zijne pligten als een voorbeeldig 
priester waartenemen. Door den 
bisschop van Kujawien, werd 
hij in 1800,-tot canonicusvan 
Wlocklawek bevorderd. Kuja
wien behoorde toenmaals tot 
Pruissen. In 1808 , beriep de 
aartsbisschop, graaf RACZVNSKI 
hem naar Gnesen; alwaar hij 
een kanonicaat bekwam, en lot 
bijzilter der geestelijke regtb'ank 
benoemd werd. Daarop werd 
hij in 1815 kanselier van het 
metropolitaan-kapittel van Gne
sen , in 1824 domheer in Posen, 
en bekleedde levens den post van 
provincialen schoolopziener bij 
de koninklijke regering aldäar. 
De aartsbisschop THEOPHILOS VON WOLICKI had hem juist tot zij-
nen wij-bisschop verkoren, toen 
zijn onverwachte dood, den 21 

3 



56¡S D U N . 

December }829, de beide aarts-
diocesen van hunne herders bet 
roofde. In de daarop gehoudene 
verkiezing van eenen adminis
trator, viel de meerderheid van, 
stemmen op MARTINUS VON DÜ

N I N . Deze verheffing tot eenen 
post, waarin hij reeds op eene 
meer ze}fs.tan4ige wijze in een' 
uitgebreider werkkring, zijnen 
eirbeid rppést pitbreidßn, viei 
juist in ' eenen zeer kommer: 
vollen tijd. Want op den 29 
November 1830, borst de War : 

schauer omwenteling uit, en 
bragt" ook de geheele provincio 
Posen ip beweging. VON DU
N I N was, zoo als alle edele Polen, 
met warme liefde aan zijn va-
derland verknocht, doch er 
verre van verwijderd, om van 
eene omwenteling, aan wel
ker hoofd grootendeols godsdien-
stige vrijgeesten en demagogen 
stonden, het heil van zijn volk 
te verwach ten. Hij wist dat Po: 

len door zijne eigene schuld ge-
vallen, en er geene redding voor 
hetzelve mogelijk was, dan door 
boetvaardigheid en opregte te-
rugkeering tot God. Hij vaar-
d¡gd,e álzpp den,8 December 1830 
éenen herderlijkep brief aan 
zijne onderhoorigen t u t , en 
waarschuwde hen uit godsdien-
stige gronden tegen deelneming 
aap de omwenteling. Ofschoon 
deze herderlijke brief bij vele' 
vrienden der Polen eene groóte 
ontevredenheid te weeg bragt, 
heeft dezelve toch ip de prc~ 
vincie eenen heilzamen indruk 
gemaakt. Het lijdt geen' twij-
fel, dat VON DUNIN doör het uit-
vaardigen van genoemden brief, 
het verlangen der regering te 

gemoet kwani; maar even zoo 
uitgemaakt is pet ook, dat hij, 
ofschoon een warme vriend vap 
het Poolsche volk, in dezezaak 
siechts volgens zijne innige over-
tuiging handelde. Hij was toen-
maals reeds tot aartsbisschop 
der beide diocesen Posen .en 
.Gnesen verkozen. De consecratie 
volgde den IQ Julij 1831. Ook 
als aartsbisschop ging VON DÜNIN 

voort in den geest des yredes 
te wirken, en trachtte hij het 
wantrouwen tegen de regering, 
dat sedert de gebeurtenissep van 
1830 diepe wortelen had ge-
schoten, uitteroeijen. Voorna-
melijk oppnbaarde zieh dit bij 
de aankondiging vap den aflaat 
van het jaar 1833, waarbij hij 

' een. gebed voor den koning en 
de koninklijko familie tot voor-

. waarde maakte. Daarbij zocht 
hij echter des te strenger de 
kerkejijke wetten te handhaven, 
en de kerkelijke instellingen, 
die door een langdurig verzuira 
als vervallen waren, wßder pp-
tebeuren. Het seminarie- van 
Posen, waar de theologische en 
filo?oflsche S tud ien door de cap-
didaten van beide diocesen ge
maakt werden, bokwam nieuwe 
Statuten en werd mot bekwarne' 
hpogleeraars bezet. Eene uitbrei-
ding dezer instelling tot eene 
akadomie wa/s de yurige wensch 
van DUNIN, , welks vervulling hij 
echter niet ziep mögt. To.en 
door een kabinets-prder van den 
31 Mei 1833, de laatste, nog 
bestaandO; Iclopsters der province 
vernietigd werden, protesteerdc 
hij tegen dezen maatregel. Daar 
er echter op zijn vertoog geen 
acht werd geslagen, verlangde 
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hij, dat ten rninste de rijke 
middelen der yernietigde kloos-
ters, ten nutte van Catholijke 
kerken en scholep zpudeh wor
den aapgewend. : Ten gevplge 
daärvan wer4 het groote semi-
narie yoor schoolopderwijzers,, 
in het klooster Paradies, en 
de beide alumnaten voor kwee-
kelingen van den priesterstand 
aan de gymnasien te Posen en te 
Trzemeszno gesticht. Hij trachtte 
de geestelijkheid optebeuren, 
spoorde haap tot ijverige ziel-
zprg aan, en ljet, regelmäßige 
dekanaats - vergaderingen hou-
den, ten einde daardoor een meer 
werkzaam, wetepscbappelijk le ; 

yen, en eene naauwere aaneen-
sluiting, tot gemeenschappelijk 
werken bij . de geestelijken te 
bevorderep. Ook tot den bloei 
der sqholen, waaryoor hij als 
schoolraad reeds vroeger met 
groote yoorliefde gezorgd had, 
werkte hij als aartsbissphop met 
opyermoeiden ijver voort. Hij 
bereisde zelf zijne beide groote 
diocesen, hield overal kerkbe-
?oek, en vormde eene ontelbare 
roenigte geloovigen. — Terwijl 
alzoo zijn beheer op eene ge-
zegende wijze voortging, en 
Kerk en Staat in goede overeen-
stemming werkten, bragten do 
aangelegenheden der gemengde 
huwelijken ook alhier eerst 
eene spanning, en eindelijk eene 
openbare verdeeldheid te weeg, 
welke in hare uitwendige ver-
schijning nog doortastender was, 
en voor den Staat nog nadeeli-
ger gevolgen seheen te.willen 
voortbrengen, dan zelfs de in 
Keulen uitgeborsten strijd, Over I 

de behandeling der gemengde 
hnwelijken bestond in de Oud-
Poolsche provincien eene ver-
ordening van BENEDICTOS X I V , 
van 29 Junij 1748 , die, wel 
is waar, nog niet ingetrokken, 
maar toch langzamerhand groo-
tendeels buiten kracht en toepas-
sing gekomen was, Gedurende 
de oorlogstijden, bij de menig-
vuldige Veranderingen der rege
ringen, en bij den weduwlijken 
Staat der bisschoppelijke stoelen, 
lag de kerkelijke tucht, als het-
ware gedrukt ter neder, en het 
was langzamerhand zoo ver ge
komen, dat de geestelijken nog 
wel moeile aanwendden, om de 
belofte tot; eene Catholijke op-
voeding der hinderen te beka
men , doch voor het overige 
van deze belofte, het verleenen 
of weigeren der inzegening niet 
afhankelijk maakten. Zij be
dachten daarbij niet hoe nabij 
dit punt met de leerstelling zelve 
in aanrakiñg kwam. Toendus de 
aartsbisschop VON DONIN, tijdens 
hij nog waarnemend beheerder 
des bisdoms was, doorderege-
ring, die nog met Rome, ter 
bekoming eener verzachting in 
de breve van Pius V I I I over de 
gemengde huwelijken in onder-
handeling was, werd opgeroepeu, 
om eene verklaring te geven, 
welk gebruik, ten opzigte van 
de inzegening van gemengde 
huwelijken, in Posen bestond, 
zoo antwoordde hij den 20 Jan. 
1830, » de gemengde huwelij
ken werden aldaar onvoorwaar-
delijk ingezegend." VON DONIN 

zelf schijnt daaraan geen bijzon-
der gewigt te hebben gehecht. 
4 
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De eerste bedenking, welke bij 
hem opkwam, ontsproot uitde 
aanvragen orn dispensatie, die 
paar Rome moesten worden op-
gezonden. Dezelve werden, zoo 
als natuurlijk is, enkel verleend 
onder de voorwaarde eener Ca-
tholijke opvoeding der hinderen. 
Wijl toenmaals alle dispensatien, 
door de handen der staatsamb-
tenaren moesten gaan, zoo werd 
in Berlijn de voorwaarde,, waar-
aan de geldigheid der dispensatie 
verbunden was, » als in Pruis-
sen niet toepasselijk," doorge-
haald. Daar de alzoo verleende 
dispensatien ontegensprekelijk 
krachteloos waren, zoo begon 
VON DDNIN aan middelen te 
denken, om dit gebrek te ver-
helpen, en aan de vorderingen 
der K.erk te voldoen. In den 
herfst van 1836, vernam hij 
het berigt van het ook aan 
den Rijn uitgeborsten geschil 
over de gemengde huwelijken. 
Om elke poging, die soms in 
het werk zou kühnen worden 
gesteld, om de toepassing der 
in Posen nog van kracht zijnde 
kerkelijke wetten weder in te 
voeren, voor te komen , werd 
door een 'ministerieel besluit 
van den 3 Mei 1837 bepaald, 
dat de Catholijke geestelijken 
zouden gehouden zijn, de ge
mengde bruidsparen, zonder 
vooraf afgelegde beloften, en 
zonder overlegging eener geslo-
tene overeenkomst betrekkelijk 

- de Catholijke. opvoeding der 
kinderen, kerkelijk intezegenen. 
De regering wilde op dezewijze 
een tegen de bestaande kerkelijke 
weiten ingeslopen misbruik, 
door een ministerieel besluit tot 

staatswet verhelfen. Maar juist 
dit besluit verwekte eenen le-
vendigen tegenstand en bewerkte 
dat de Catholijken in Pose» en 
Gnesen tot nadenken werden ge
bragt ten opzigte van het stand-
punt, waartoe zij reeds geko-
men waren. VON DÜNIN schreef 
zeit aan den aartsbisschop CLE
M E N S AUGUST van Keulen, en 
verzocht van dien prelaat in-
lichting, omtrent de breve van 
Pius V I I I , betrekkelijk de ge
mengde huwelijken, alsmede 
over het aan den Rijn bestaande 
gebruik, en verzocht van het 
ministerie de vergunning, ge-
noemde breve ook in zijne beide 
diocesen aftekondigen, of van 
den apostolischen Stoel bijzon-
dere beschikkingen te mögen 
aanvragen.. Daar hem geen van 
beide vergund werd, zoo wendde 
hij zieh, onder dagteekening van 
26 Octb. 1837,, met zijne bede 
regtstreeks tot den koning. Hij 
vermoedde niet, dat men juist 
toenmaals in Berlijn de ge-
welddadige wegvoering van den 
aartsbisschop van Keulen,, en 
wel wegens dezelfde zaak voor-
bereidde. Thans was het voor 
de regering hog tijd • om zieh 
te beraden en aan de billijke 
vorderingen der Kerk toetege-' 
ven. Doch daarvan was men 
te Berlijn verre verwijderd. 
Het antwoord des konirigs was 
afwijzend en behandelde de zaak 
der gemengde huwelijken, als 
eene volkomen geregelde, en 
sedert lang uilgemaakte aänge-
legenheid. De kort daarop ge-
volgde wegvoering van den aarts
bisschop van Keulen overtuigde 
VON DUNIN , dat van de Staats-
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beambten geene bewilliging in 
zijne bijlijke vorderingen te ver-
wachten was. Toen daarop in 
de allocutie van den 10 Decb. 
elfe onwettig in Pruissen inge-
voerd gebruik in zaken van 
g e m e n g d e huwelijken door den 
Paus verwor'pen werd, was het 
besluit van den aartsbisschop 
genomen. Hij bewerkte zelf 
eenen rondgaanden brief in de 
Poolsche taal, welke onder dag-
teekening van den 30 Januarij 
1838 aan aile dekens gezonden 
werd, waarin hij de ingeslopene, 
met de kerkélijke wet strijdige 
gebruiken veroordeelde, en ver-
bood bij eene' bekendmaking 
van den 27 Februarij, aan aile 
geestelijken, onder straf van 
suspensie, de inzegening der ge
mengde huwelijken, indien niet 
Vbóraf de belofte eener Catho-
lijke opvoeding der kinderen 
gegeven was. Bij het uitvaar-
digen der eerste circulaire 
wendde hij zieh dadelijk tot 
den koning, en S t e i d e den vorst 
in liennis van den gedanen stap. 
Slechts de stem van zijn gewe-
ten had hem bewogen te han-
delen, zoo als hij gedaan had, 
en de koning mögt toch in 
aanmerking nemen dat er geen 
wettig gebruik bes'taan kon, 
als het op zieh zelve zondig 
en met het geweten in strijd 
was. Men kan zieh de builönge-
wone verlegenheid der regering 
voorstellen, zoodra de "stap des 
aartsbisschops bekend werd. 
Meh trachtte de afschriften der 
circulaire in beslag te nemen ; 
doch ,zulks gelukte slechts ge-
deeltelijk en bragt opruijingen 

onder het Volk te weeg. De 
aartsbisschop werd, ten gevolge 
eener kabinets-order, ter verant-
woording geroepen, terwijl de 
koning zelf, bij een manifest van 
den 12 April, zijne onderdanen 
in het groot-hertogdom Posen, 
door de vernieuwde verzekering 
dat hunne godsdienst zoude 
beschermd worden, trachttege-
rust te stellen. Dewoordendes 
konings, klaa.rblijkelijk een uit-
vloeisel zijner persoohlijke ge-
zindheid, bevatteden zoo veel 
geruststellends en schoons, dat 
het duidelijk bleek , dat, zoo 
niet onzuivere en door hartstogt 
geleide handen, zieh in dezaak 
gemengd hadden, er ligtelijk 
eene overeenstemming tusschen 
den koning en zijne Calholijke 
onderdanen tot stand had kun-
nen worden gebragt. Maar er 
bestond onder de hoogere amb-
tenaren eene partij, die geene 
toenadering tusschen den koning 
en. den aartsbisschop wilde, en 
die, terwijl, zij den prelaat bij 
den monarch van de vijande-
lijkste bedoelingen tegen het Pro
testantismus, en van de grootste 
halsstarrigheid beschuldigde, 
hem tevens in alle protestant-
sche dagbladen, als een' man 
afschilderde, wiens gedrag zoo 
tegenstrijdig was, dat het aan 
ligtzinnigheid grensde. De ver-
derfelijkste stap, dien de rege
ring deed, was een minislerieel 
besluit, van den 25 Junij 183.8, 
welk de verordening des aarts
bisschops voor iiul en van geene 
waarde verklaarde, en dat het 
gehoorzamen aan het geestelijk 
opperhoofd met straffen bedreig-
5 
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d§, den ongehnorzamen daaren-
tegen bescherming der wereld-
lijke rnagt beloofde. Zoo als 
vooruit to zien was, bragt een 
zoodanige rnaatregel eene alge-
meeae beweging der gemoederen 
te vyeeg, en gaf in alle, deka? 
n$\en des lands aanleiding tot 
pr'qtesten der . geestelijkheid, 
wier taal de billijkste berisping 
der regering bevatte. Op deze 
wijze word, in weerwil der vre-
delieyonde geziindheid des aa.rf.s-
bJsschQps, de kloof tusschen 
Kerk en Staat hoe langer zoo 
wijder. De apostolische Stoel 
rneende zieh; alsnu de kerkelijke 
aangelegenheden van Posen te 
mpeten' aantrekken, en in het 
geheim consisterie van den 13 
Sept. 1838, verklaarde de Paus 
yoor geheel Europa, aan het 
gedrag des aarlsbisschops zijne 
volle goedkeuring te hechten. 
Hij had deze ondersteuning ides 
te rneer noodig, daar men van 
uit Berlijn, door eene menigte 
tp diehst slaande dagbladen, 
waaropder de Leipziger allge
meine Zeitung en het Frank
furter JoumO/l de eerste plaats 
innamen, eenen onuitputtelijken 
vloed van lasteringen tegen hem 
uitbraakte, zoo dat zelfs de 
Catholijke wereld niet dan pp-
•yolledige, vervalschte berigten 
over den Staat van zaken in 
Posen bekwarn. De onderzoekjng 
tegen den prelaat was reeds zoo 
vor gevorderd, dat de uitsp.raak 
van het vonpis elken dag ver
wacht werd, Men hoopte echter 
nog steeds, de toepassing van 
gewelddadige maatregelen, van 
welke eene groote opwinding in 
de provincie te verwachten was, 

onnoodig te kunnen maken. Om 
deze reden werd VON DUNIN bij 
een Icabinets-bevel naar Berlijn 
geroepen. Toen echter alhier zijne 
Stapdvastigheid niet aan het 
wankelep kon worden gebragt, 
werd hem den 25 April 1830, 
zijn vonnis aangekondigd. Hij 
werd van zijn ambt vervallep 
verklaard, tot zesmaandsche 
vestingstraf veroordeeld, zou 
nimmermeer eenige waardighejtj 
kunpen bekleeden, en alle pro-
ceskosten betalen. Het werd tern 
verboden met zijne geestelijkheid 
de minste briefwisseling te onder-
houden, ep, zonder vergupning 
van den minister van policie, 
Berlijn te verlatep. — Terwijl 
nu in alle haar te dienst staande 
hladen, de partij dpr ambtenà-
ren over hare gewaande zegepraal 
triomfeerde, en lasterlijke ge-
ruchten over het welbehagen van 
DUNIN in zijne > door allerlei 
genietingen verzach te, gevangen-
schap verspreidde, verliet deze 
onverwachts Berlijn, pm naar 
zijne wettige kudde, van welke 
geene aardseho magt hem mögt 
scheiden, terugtekeeren. Hij 
kwam, in den vroegen' morgen 
van den 4 October te Posen aan, 
en knielde allereerst in de kapel 
van het H. Kruis der domkerk 
neder, om voor zichzelyen en 
zijne bedrukte kudde de bescher
ming des Hemels aftesmeeken. 
Hij wist vooruit dat zijn verblijf 
in zijne hoofdstad van geen lan
gen duur zoude zijn. In den 
nacht vóór den 8 October werd 
hij gevangen genomen, en in 
allerijl over de grenzen der Pro
vincie gebragt. Reeds op dep 8 
kwam bij in de vesting Kolberg 

http://aa.rf.s-


D U N . 571 

aap. de Qostzee aap, waarhijals 
gevangene bewaakt, doch goed 
behandeld werd. Andermaal 
weergalmden in de protestant-
sche dagbjaden spot- en vreugde-
kretenmaar ook ditmaal was 
het gejuich te voorbarig; want 
in Posen namen de zaken eene 
ernstige wending. Beide diocesen 
namen openbaren kerkrouw aan, 
en bevelen poch straffen der 
ambtenaren, waren in Staat de 
ophefflng van dien rouw te be-
werken. De kloklcen zwegen, 
even alsof het land door een in
terdict getroffen wasj orgel en 
gezang verstomden; openbare 
Vermakelijkbedeh werden ge-
staakt, en zelfs de door de Pro
testanten aangejegde feestpartijen 
werden niot bczocht. Daarbij 
hield het geheele geestelijke be-
stuur pp, en alle zaken bleven 
hangende. Met treffende trouw 
toonde zieh de geheele geostelijk-
heid aan hären herder verkleefd, 
en, mögt er zieh slephts een 
minder welgeziude geestejijke 
vertoonep, zoo werd hij door 
do gemeento dadelijk beperkt, 
of wel met verdrijving bedreigd. 
De wij-bisschop K O W A L S K I , aap 
Wien mep eene dubb l̂zinnige 
gezindheid toeschreef, vond het 
geraden zieh te verwijderen, 
wijl de ontevredenheid des volks 
tegen hem dreigde lostebarslen. 
Een wezenlijk nadeel vopr den 
Staat ontsproot echter daaruit, 
dat; np ook het nationale ele
ment, in Polen en West-Pruis-
sen zieh weder nadrukkelijker 
ontwikkelde, en in de gpds-
dienstige heweging zijn steun-
punt vond. — TerWijl alzoo 
dezelfde partij, die den aarts- : 

bisschop van Keulen belet had » 
tot heil vap den Staat te.wer-; 
ken, in de oostelijke prpvinciep, 
een bijna nog bedenkelijker 
crisis had te weeg gebragt, over-
leed koning F R E D E R I K W I L L E M 
H L Hij had voor zijnen dood 
reeds ernstig aap eepe herstel-
ling des aartsbisschops gedacht, 
en daartoe zelfs eenige voorlop-
pige maatregelen genomen. Des 

, te gemakkeiijker viel het alzoo 
aan zijnen opvolger, 6m zieh piet 
VON DÜNIN omtrent de voorwaarr 
den te verstaan, De, landheor 
IGNATIUS VON LIPSKI, ontying den 
3,1 Julij 1840 uit de hand des 
konings de kabinetsorder > waarl?ij 
aap den kerkvorst, de terug-
keering naar zijn dioeees werd 
toegestaan. Op den 5 Augustus 
hield dezelye zijnen plegtigen 
intogt in Posen, door eene on-
telbare schaar des juichenden 
volks ontvangen. De geheele 
prqvincie was als dropken van 
vreugde, en het eene feest ver-
drong het andere. In eeuen her-
derlijken brief van den 27 Aug. 
regelde daarop VON DÜNIN bepaal-
delijk de aangelegenheden der ge-
mengde huwelijken, waarbij hij 
de. breve van Pius VIII, zonder 
dezelve te noemen, wezenlijk 
tot grondslag nam. •— Nadat • 
alzoo de, vrede hersteld was, 
trachtte. de aartsbisschop dopr 
eene verdubbelde werkzaambeid, 
de nadeelen, die nog uit vroege-
ren tijd in zijn dioeees zigtbaar 
waren, te herstellen. Onver-
moeid reisde hij rond, om het 
H. Sacrament des Vormsels te 
bedienenen Vierde bij deze 
gelegenheid ware zegetogten. Hij. 
wekte de Studien op, verspreidde 
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goede gebeden- en gezangboeken, 
en was er vooral op bedacht, 
om in het groote gebrek van 
priê sters te voorzien. Doch, 
helaas! zijne werkzaamheid mögt 
niet lang meer duren. Zijne 
gezondheid was door het lang-

. durige lijden ondermijnd. Eene 
reis naar Marienbad had geene 
gunstige gevolgen, terwijl eene 
galziekte verlammend en ver-
woestend op de inwendige Or
ganen werkte. Christelijk voor-
bereid, welgemoed envolkomen 
in den wil Gods berustende, 
ontsliep hij den 26 December 
1842 , des namiddags ten 3 ure. 
De rouw wegens den overledene 
was zoo algemeen en groot, dat 
zelfs de burgerlijke overheid, 
voor 14 dagen alle openbäre 
vermakelijkheden verbood. Op 
den 2 Januarij 1843 volgde de 
begraving. Twee landlieden, 
twee burgers, twee officieren, 
twee priesters, de graaf "MY-CIELSKI en de vorst SULKOWSKI, 
namen, onder eenen buitengewo-
nen toevloed van geloovigen uit 
de stad en vanhetland, dekist 
met het lijk op hunne schoude-
ren, en droegen dezelve onder 
het gelui aller klokken, door 
de weenende menigte, naar den 
aartsbisschoppelijken grafkelder 
in Maria-kapel. Het hart werd 
in eene urne in de hoofdkerk van 
Gnesen bijgezet. — Zacht en tee-
der van inborst, was VON DÜNIN 
een man des vredes. Siech ts de 
stem des gewetens riep hem in 
den strijd, en schonk hem kracht 
om in denzelven tot aan de be-
haalde zegepraal te volharden. 
Hij heeft voor de Kerk deroos-
lelijke Pruissische provincieh 

een nieuw tijdperk geopend, en 
Staat CLEMENS AUGUST van Keulen 
waardiglijk ter zijde. 

DÜPATY (KAREL MERCIER) , 
zoon van K . M.J. B. M . DÜPATY (zie dät Art. -WW.-),een 
beeldhouwer, den 29 Septemb. 
1775 te Bordeaux geboren, werd 
in 1790 reeds tot advokaat be-
vorderd; doch zijn smaak lokte 
hem weldra in eene andere 
loopbaan. Door . de requisitie 
getroffen, kwarn hij in een dra-
gonder-regiment, en werd als 
geographisch teekenaar aange-
steld. Te Parijs teruggekeerd, 
leerde hij de beginselen der schil-
derkunst van VINCENT, daarna 
die der beeldhouwkunde van LEMOT, behaalde in het jaarVII 
den groolen prijs voor een half 
verheven beeidwerk, waarvan 
het onderwerp was: PERICLES ANAXAGORAS bezoekende. Daarna 
vervaardigde DOPATY een borst-
beeld van DESAIX. Hij begaf 
zieh daarop naar Baue, en ge-
durende een bijna achtjarig ver-
blijf aldäar, vervaardigde hij er 
een aantal beeidwerken, zoo als: 
PniLocTETES gekwetst; — CAD
MÜS, die de slang van Castalie 
nedervelt; — POMONA; — de 
stervende BIBLIS. In Partys te
ruggekeerd , was zijn eersle en 
welligt voornaamste werk: AJAX 
door de woede van NEPTONÜS ver-
volgd. Hij vervaardigde daarop 
de wroegingen van ORESTES , een 
kolossale groep van drie beei
den, en AJAX door den blikseni 
getroffen. In 1816 in het inj 
stituut opgenomen, werd hij 
belast met de uitvoering van 
het slandbeeld te paard van 
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LODEWIJK X I I I , voor de Piace 
Royale bestemd, en later met 
C ART E U E R , met die van hei 

monument van den hertog van 
EERRY. DUPATY heeft nog eenige 
andere werken uitgevoerd, onder 
andere eene H. Maagd, in St. 
Germain-des-Prés. Hij had de 
oudheid vlijtig beoefend. Men 
heeft hem verweten niel genoeg 
zijne eigene ingevingen te zijn ge-
volgd, en zijne yoortbrengselen 
niet origineel genoeg te hebben 
gemaakt, maar dit gebrek werd 
door talenten van den eersten 
rang vergoed. Hij is den 12Novb. 
1825 overleden; een zijner vrien-
den belastte zieh met de voltooi-
jing zijner werken (zìe CORTOT). 

DÜPERRE (VICTOR GUY), Fransch 
admiraal, den 20 Febr. 1775, 
te la Rochelle, alwaar zijn va-
der krijgs-schatmeester was, ge
boren, maakle zijne Studien in 
het collegie van Juilly. Naau-
welijks 16 jaren oud zijnde, 
kwam hij aan boord van een 
koopvaardijschip, dat m&r Indie 
stevende. Bij zijne terugkomst 
begaf hij zieh in zeedienst, en 
verkreeg kort daarna den rang 
van vaandrig op het fregat la 
Virginie. Hij was (den 22 Mei 
1796) bij den roemrijken strijd 
tegenwoordig, door dit fregat 
tegen eene Engeische afdeeling 
volgehouden, en werd naar En
geland gevoerd, alwaar hij twee 
j'aren gevangen bleef. In Frank-
rijk teruggekeerd, werd hij met 
verschillende zendingen paar de 
Kaap de goede Hoop en de An-
tillische eilanden belast, en in 
1806 tot bevelhebber der Sirène 
benoemd. Hij kwam van la 

Martinique terug, werwaarts hij 
troepen had overgebragt, toen 
Engeische schepen hem voor Lo-
rient kwamen aanvallen; maar 
na een gevecht van boord aan 
boord, sloeg hij door den vijand 
heen; in wiens gezigt hij de 
haven binnenliep. Tot den rang 
van kapitein bevorderd, aan-
vaardde hij het bevel over de 
Bellone, en vertrok in 1807 
naar lie de France. Gedurende 
twee jaren, dat hij in de Indi
sche zeeen kruiste, behaaldehij 
veelyuldige voordeelen op de 
Engeischen, welke hij met ge
ringere magt sloeg, en kwam 
eerst in Frankrijk terug, nadat 
deze kolonie' yerpligt was ge-
weest om te capituleren. In 
1811, tot schout-bij-nacht be
noemd, bekwam hij in het vpl-
gende jaar het, bevel over de 
Fransche en Italiaansche vloten 
der Adriatische see, welke de 
gebeurtenissen van 1814 hem 
noodzaakten aan Oostenrijk over 
te geven. Tot zee-prefekt te 
Toulon benoemd, ging hij in 
1818 het bevel voeren Over de 
Fransche standplaatsen der An-
Ullische eilanden. In het vol-
gende jaar bevond hij zieh op 
het eiland St. Thomas; nadat de 
kapitein. van het Engeische fre
gat de Euryale, op den verjaar-
dag des konings van Engeland,1 

alle vlaggen had geheschen, liet 
hij eene driekleurige vlag op 
eene onreine plants planten. 
DÜPERRE vorderde eene herstel-
Iing van deze beleediging, en 
terwijl EODEWIJK XVIII zijne. 
edele gevoeligheid goedkeurde, 
benoemde hij hem tot officier 
van het legioen van eer. In 
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1823, gedurende den oorlog 
met Spänje, voerde hij bevel 
over net smaldeel met het be
leg van Cadix belast, en droeg 
door zijne doelmatige maatrege-
leh veel bij tot de overgave dier 
slad, het laatste brandpuntvan 
den opstand. Op het einde van 
dezen togt tot onder-admiraäl 
ye'rhe've'n, Voerde hij in 1830 
het bevel over de vloot voor 
Algiers, en droeg veel bij tot 
den goeden uitslag dier onder-
rieming (zie BOURMONT). Den 
13 Augustus deszelfden jaars ? 

tot de waardigheid van pair van 
Frankriß eh Van admiraäl, en 
deri 1 October tot vice-president 
vanderi raad van admiraalschap 
verheven, werd hij in 1834 'tot̂  
minister van marine benoemd, * 
welken verheven pöst hij bij 
herhaling met roem bekleedde. 
Hij overleed te Parijs, den 2 
November 1846. De bäron Tu-
PINIER heeft den 29 Junij 1847, 
in de päirä-kämer, de lofrede 
van DUPERRE uitgesproken. 

DDPETrr - THOUARS (ARISTIDE 
AÜBERT), eeh beroemde FraU-
sche zeevaarder, de zoön van 
ee'h' beroemden kruidkundige, 
werd ih 1760, in het kasteel 
van Boumois bij Saumur (Anjou) 
geboren; fiä zijne" sthdien in de 
scholeh van Id Fleche en Parfs1 

volbra'gt te hebben, werd1 hij ate 
orider'luitehäht in het regiment 
van Poitoü geplaatst. De Oor
log, dieih'1778 iüssbheüFrAnti-
rijh en ' Etigelahd uitborst,: 

veroorlöb'fde herri zijh'eh smaa'k 
voor de zeediensl; bp te volgen. 
När eeh lpilelijk e'xftmen wÖr4 ' 
hij te Rochefori' tot rjaräe-mari- j 

nier bevorderd, en Vond weldra 
op den Fendant, oride'r het be
vel van VAUDREUIL , de gelegen-
heden om zieh te onderscheiden 
in het gevecht van Ouessani, 
aan de kust van de Senegal, 
te Grenada, en in v'erschillende 
andere gevechten. Vervolgens 
öp kruisers geplaatst, werd hij 
in körten tijd een volmaakt 
.zeeman. Bij het betigt dat L A 
PEROUSE op een Woeöt eiländ 
gestrand was, vormt hij dade-
lijk het ohtWerp om hem öp 
te sporen. Om. gewinzoekende 
handelaars in zijne onderneming 
belang te doen stellen, verbindt 
hij zieh om den togt te eindi-
gen met den pelterij - handel 
der Noord-weslkust van Noord-
Amerika. Daar hij niet liad 
kunnOn slagen, om de ter dek-
king der kosten vereischte fond-
sen bijeehtebrengen, verkoopt 
hij gezamenlijk met zijn' broe; 
der zijn""ouderlijk erfdeel, eri 
vertrekt den 2 Augustus 1792. 
Terwijl hij de Kaap-Yerdische 
eilanden aandoet, o'htrukt hij 
veertig Portug'eezeh aan den 
hongerdoöd, en vervoert dezelve 
naar het eiländ St. Nicolaai, 
waarvan de inwöners, evenzeer 
aan hongersnood ter pröoi, het 
grootste gedeelte zijnOr levehs-
middelen ontvangen. Naauwe-
lijks weder iri zee gestokeh 
zijhde, ontrukt hem eene ver-
ächrikkelijke ziekte, welke* 2liöh 
onder het scheepsvolk open-
baa'rt, het derde gedeelte zijuer 
bemahning en noodzaakt hem 
om het eilahd Fernando dä N6-
ronhä binnen fe loopen. Onder 
Voorwendsel der onluslen m 
Fratikriß, mäkeä de Porlugee-
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zeri zieh meester vän zijn schip, 
en zenden hem gevankelijk naar 
Lissabon. Zoodra hij weder in 
vrijheid was gesteld, vertrok hij 
naar Amerika, mefhetoogmerk 
öm zieh in de Vereenigde Sta
tin te vestigen. Het duurde 
echter niet lang of hij kwam 
in Frankrijk terug. Bij den 
togt naar Egypte, voerde hij 
het bevel over der! Tonnant, 
een schip van 80 stukken ge-
schuts. Voor den slag van Abou-
kir, had hij1 aangeraden de reede 
te vertäten. Zijn räad werd riiet 
gehoord, en men weet hoe nood-
lottigde uitslag was. DUPETIT-
THOOARS streed er met zijne ge-
wöne onverschrpkkenheid. Door 
eeh' kanonskogel verminkt, liet 
hij zieh in een vat met zeme-
len plaatsen, ten einde de uit-
vloeijing van zijn bloed legen te 
gaan, en zoo lang als zijne krach
ten het toelieten, ging hij vöort 
bevelen te geven, terwijl hij al 
stervende (den 1 Augustiis i798) 
tiitriep: Bemanning vdn den 
Tonnant, strijk nimmer nwevlüg! 
DDPETIT-THOÜÄRS heeft siech ts 
handschriften nagelateh, die eehe 
herziening zouden vereischeh 
alvorens gedrukt te kunhen wor
den. De zuster vari dezen dap-
peren zeeheld heeft er in 1822 
een deel van in het licht ge-
geven. 

DOPIN (KAREL) , eeh beroemde 
regtsgeleerde, is echter minder 
bekend door zijne persoonlijke 
Verdienste, dan door den roemi 
dien hij had van drie zonen 
(ANDRE " MARIE JEAN JACQDES en 
CHARLES , nog in leven, en den 
in het volgende Art. vermelden 

PHILIPPE) op te voedëh èh te 
vormen, die in de wetenscbâp. 
pen en in de mägistratüür ge-
schitterd hebben. In 1758, le 
Clameey geboren, werd hij in 
1779 tot advokaat bij het par
lement van Parijè bevorderd, 
en verkreeg kort daarnà eehe 
dispensalie wegens ouderdom, 
om in zijne geboorteplaäts de 
bediening van procureur dés ko-
nings te kunnen waarnemén. 
Dater werd hij door de'h hertog 
Van NIVERNAIS tot landvöogd' vän 
het baljuwschap Van Clameey 
benoemd. Afgevaardigdé van het 
Nièvré-à&pï bij de wetgevende 
vergadering, versdheen hij aldààr 
niel op de tribune, maar deed 
er zieh opmerkèn door zijne 
nuttige medewefking. in de co
mités. Hij werd gedurende het 
Sçhrikbewïhd verbannen, e'ü 
kreeg eerst na den 9 thermidor 
zijne Vrijheid weder. Sedert dleiir 
tijd bekfeeddé hij verschillendè 
administrative bediehingen, en 
werd tot lid vää den raad der 
öuden herkozeri. Daar hij zieh 
der omwentelirig van den i8 
brumaire had gunstig getoond, 
ging hij voört'Iid vari het nieuwë 
wetgevende ïigchaàm uittëmà-
ken. Te Clameey tot keizeriijk 
procureur benoemd, werd hij 
in 1814 onder-prefekt dierstäd, 
welke betrekkihg hij tôt in 1830' 
waarnam. Hij overleed aldaär 
den 24 November 1843 , met 
deü titel van staatsraad in btiii 
tengewone dienst bekleed, welke 
hem op vetzoek zijneï iorieh 
verleend was. Innig aan degods1-
dienst verkleefd, nam DUPIN 
père, gedurènde zijn geheele 
leveri riaäuwgezet de pïîgteri deï-



576 D ü P. 

zelve waar, en ontving in zijne 
laatste oogenblikken, met een 
levendig en opregt geloof hare 
troostmiddelen. 

, DUPIN (PHILIPPE), jongste zoon 
van den voorgaande, in 1795, 
te Varzy (iVièwerdep.4) geboren, 
had zieh door zijne raadgeyingen 
en pleitgedingen voor de Parij-
sche balie eenen grooten roem 
verworven. Zijne gezondheid 
door overspannen arbeid ver-
zwakt zijnde, had hij zieh naar 
Pisa begeven, in de hoop van 
dezelve te herstellen; maar hij 
overleed bij zijne aankomst in 
die stad, den 14 Februarij 1846. 
Deze regtsgeleerde heeft mede-
gewerkt aan het Journal de le
gislation et de jurisprudence, 
aan de Thêmis en aan de An
nales du barreau Français, aan 
welke ' hij verscheiden' levens-
schetsen heeft geleverd, onder 
anderen die van AKT. LE MAIS-
TRE (zie dat Art. -Wbk-) en van 
MERILHOÜ , welke afzonderlijk 
zijp gedrukt. Hij is de uitgever 
çener Kerne vàn pleitgedingen 
van ELIAS DE BEAUMONT; en 
heeft geschreyen: Souvenirs d'au
dience, Parijs, 1824, in 8 . ™ 

DUPONT DE L'ÉTANG (PETRUS 
graaf), jongste breeder van den 
graaf DCPONT-CHAUMONT, in 1765, 
te Chabanais in Angoumois ge
boren, trad reeds zeer vroeg de 
loppbaan der wapens in. Eerst 
opder-luitenant in het legioen 
van MAILLEBOIS , in dienst van 
Holland zijnde, ging hij, bij 
de ontbinding van dat legioen, 
tot een regiment-artillerio over, 
en bij zijpe terugkomst in Frank-, 

rijk, in 1789, was hij achter-
eenvolgend kapitein in de regi-
menten van Auxerrois en Brie. 
In 1792 aan de noorder-grenzen 
geplaatst, verkoos THEOB.DILLON 
hem tot zijnen adjudant, hij 
werd gekwetst bij de nederlaag 
van Doornik, terwijl hij trachlte 
de vlugtelingen weder te veree-
nigen, en ontving voor zijn edel 
gedrag bij die gelegenheid, het 
kruis van den H. LODEWIJK, 
het laatste dat door den onge-
lukkigen LODEWIJK XVI is ver-
leend geworden. Hij vereenigde 
zieh daarop dadelijk met het 
leger van DUMOURIEZ, en gaf 
nieuwe bewijzen zijner dapper-
heid, in den veldtogt tegen de 
Pruisen. In 1793, tot brigade-
generaalbenoemd, droeghijveel 
bij tot de overwinning döor 
HOUCHARD (zie dat Art.) te Hpnd-
schoote op de Engeischen behaald. 
Beschuldigingen, die hem in dit 
noodlottjge tijdvak op het scha-
vot konden brengen, bewogen 
hem om tijdelijk de dienst te 
vertaten. Hij werd in 1797, 
door CARNOT in dezelve terug-
geroepen, en tot divisie-generaal 
benoemd. Hij juichte de om-
wenteling van den 18 brumaire 

' toe ; als generaal-majoor van het 
reserve-leger streed hij te Ma-
rengo, ën werd belast om met 
den generaal MELAS (zie dat Art. 
•Wbk.-) de capitulatie te rege-
len. Hij werd vervolgens naar 
Piémont gezopden, hetwelk de 
overwinning in de magt der 
Franschen had doen Valien, om 
hetzelve in , departementen te 
organiseren. In dien post door 
JOURDAN vervangen, aanvaardde 
hij het bevel bver den regtor 
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vleugel van het leger van Italia, 
maakte zieh meester van Toska-
nen, alwaar hij een provisioneel 
bestuur aanstelde, en yoltooide 
door de schitterendeoverwinning 
van Pozzölo, de overwinning 
van Opper-Dalie. De veldtogt 
van Buitschland in 1805, bood 
hem nieuwe gelegenheden aan 
om zieh te onderscheiden. In 
dien van Pruissen, in 1807, 
behaalde hij nieuwe voordeelen; 
te Friedland op het slagveld tot 
groot - adelaar benoemd, over-
laadde NAPOLEON hem met lof-
spraken. Maar in het volgende 
jaar naar Spanje gezonden, ziet 
hij zieh verpligt, na de benden 
van Andaluzie geslagen en ver-
strooid te hebben, door eene 
magt viermalen sterker dan de 
zijne omsingeld, in weerwil van 
ongehoorde wonderen van dap-
perheid, de capitulatie van Bay-
len te onderteekenen, welke de 
zegevierende Spanjaarden schon-
den, door de soldateri gevangen 
te houden. Alleen met zijnen 
staf naar Toulon teruggezonden, 
werd hij aldaar op last des Hei
zers in hechtenis genomen, en 
voor eep hooger geregtshof be-
trokken ,• dat nooit belegd werd. 
DÜPONT werd niettemin naar de 
vesting Joux vervoerd, en bleef 
aldaar gevangen tot den valvan 
het keizerlijk bestuur. Toen-
maals tot minister van oorlog 
benoemd, werd hij weldra ver-
vangen door den maarschalk 
SOULT, en ging tot het comman-
dement; ,van de 2.E militaire 
afdeeling te.Orleans over. Ge-
durende de honderd dagen hield 
hij zieh Verwijderd, aanvaardde 

I. DEEL. M 

daarna weder zijn bevelhebber-
schap, dat hij tot op het tijd-
stip behield, waarop hij zijn 
ontslag bekwam. Door het Gha-
rente-dent tot afgevaardigde ver-
kozen,- nam hij in de kamer 
zitting onder de Jeden der ge-
matigde oppositie. Zijn gevoelen 
over de nieuwe wijze van reente
ring is gedrukt geworden (1818, 
in 8JO). Daar hij de gebeurte-
nissen voorzag, die zieh weldra 
ontwikkeldenzoo wilde hij in 
1829 niet naar de kamer terug-
keeren, en leefde van toen af 
vreemd aan de staatkunde, ter-
wijl hij de letteren beoefehde en 
Gedenkschriften voorbereidde, 
waarvan men de op handen 
zijnde uitgave aankondigde, toen 
hij te Parijs, den 9 Maart 1840, 
overleed. Men heeft van hem een 
dichtstuk La liberie (De vrij-
heid) genaamd, 1799, in 8.*°, 
welk stuk eene loffelijke vermel-
ding bij het instituut verdiende. 

DUPUYTREN (WILLEM, baron), 
een beroemde heelkundige, den 
5 October 1778, te Pierre Büf-
pZhres (Fr. dep.* Haute-Vienne) 
geboren ,• legde zieh, na zijne 
schoolstudien volbragt- te heb
ben , geheel toe op de ontleed-
kunde, waarvan hij de beoefe-
ningte Parijs kwam voortzetten, 
alwaar hij meer dan elders de 
noodige hulpmiddelen kon aan-
treffen. In den ouderdom van 
17 jaren, vier hem bij eene 
mededinging den post van hoog-
leeraar bij de gezondheidsschool 
ten deel, en begon hij de ontleed-
kunde en de Physiologie te" on-
derwijzen, in eenen ouderdom 

m •:; 
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waarin men gewoonlijk nog op 
de collegie-banken zit. In 1802, 
tot dérden heelmeester van het 
Hôtel-Dieu benoemd, ontving hij 
bet volgende jaar het doctoraat, 
na de voordragt eener door de 
menigvuldige en nieuwe feiten, 
en scherpzinnige denkbeelden 
hoogst belangrijke thesis. In 
1804, verving hij DUMERIL als 
hoofd der ontleedkündige wer
ken bij de faculteit. In 1808; 
werd hij adjunct van den hoofd-
heelmeester van het Hôtel-Dieu, 
en in 1811 volgde hij den be-
roemden SABATIER op, in den 
leerstoel der geneeskundige heel-
kunde. . Eindelijk behaalde hij 
in 1815, na een'schitterend en 
plegtig vergelijkend examen, den 
post van eersten heelmeester in 
het Hôtel-Dieu. De begaafdheid 
van DUPUYTREN, de bij val van 

zijn onderwijs in de geneeskun
dige school, de verbazende uit-
werkingen zijner operation, 
verwierven hem eene beroemd-
heid, die zieh weldra door ge-
heel Europa verspreidde. In 
den noodlottigen nacht Van den 
13 Feb. 1820, bij den hertög. 
van BERRY geroepen, Steide hij 
al dehulpmiddelen zijner kunst 
in het werk, om het leven van 
dien ongelukkigen prins te ver
hangen, doch verloor de laatste 
hoop van hem te redden. Tot 
heelmeester des konings be
noemd, plukte hij eindelijk de 
vruchten zijner langdurige' en 
moeijelijke werkzaamheden. De 
gunst, welke hij genoot, en 
die steeds meer en meer toe-
nam, was de billijke belooning 
der uitstekende diensteü, welke 
hij niet ophield aan de mensch-

heid te bewijzen. Op het einde 
van zijn leven, door zijne âl te 
vermoeijende praktijk verkort, 
hechtle hij zieh meer aan zijne 
godsdienst, eû hij sfierf in zeer 
christelijke gevoelens den 8 Fe
bruary 1835. Zijne fortuin 
werd opzeven millioenen frcs. 
geschat. Een gedeelte derzelva 
wendde hij aan tot het stiebten 
vàn eenèn leerstoel voor de 
pathologische ontleedkundé, ter-
wijl hij deb heer CRÜVEILHIER 

aanduidde om denzelven te be-
kleeden, en tot de oprigting bij 
dè geneeskundige faculteit van 
éen museum, dat zijnen naanl 
heeft bekomen.' Deze groote 
heelmeester heeft weihig werken 
in het licht gegeven. Behalve 
zijne thesis getiteld i Propose 
Hons etc. (Voorstellen betrèhkeltyk 
eenige punteii der ontleedkundé, 
physiologie, en pathologische 
ontleedkundé), Parijs, 1808, in 
8.V O, heeft men vân hem slechts 
twee Verhandelingen, in het in» 
stituut voorgelezen, waarvari hij 
lid was; de eene over het ver
band der long'- en maagzenuwen, 
en de andere over de breuk vaü 
het dunste der beide kuübeenen, 
de epeningsredevoering bij de 
geneeskundige faculteit in 1821, 
en artikels in dagbladen eh 
geneeskundige woordenboekeh. 
Maar al de ontdekkingeM, waär-
mede DUPUÏTREN de .Frànsche 
heelkunde verrijkt heeft, zijn 
döor deheeren BEGIN en SANSON, 

in de door hen bezorgde nieuwe 
uitgave van La médecine opéra
toire de SABAÏIËH , opgeteekend. 
Ook gaven zijne kweekelingeß 
in het licht Leçons orales de 
clinique chirurgicale fettes a 
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V Hotel-Dim, 4 dl. n, Patijs, 
1830—1834, welk werk ver
scheiden uitgaven in het oor-
spronkelijke heeft gehad, en in 
bijna alle Europesche talen ge-
heel of gedeeltelijk vertolkt is. 

* DURHAM (JOHN GEORGE LAMB-
TON, graaf VAN), in 1792 gebo
ren, kwam in 1813 in het 
parlément, waar hij berede-
heerd, bondig en krach tvol het 
torysmus bestreed, den reform-
bill op nieuw voordroeg, en 
als zegelbewaarder onder- lord 
GREY, (zie dat Art.) aan het 
doorzellen deszelven, het groot-
ste aandeel nam. Daarhijdezen 
bill niet als eénen eindmaatregel 
beschouwde, zoo werd zijne 
verdere werkzaamheid als lid 
van het kabinet gestuit. Tot 
graaf van Durham benoemd, 
ging hij in 1832 als gezant 
naar Petersburg, daarna naar 
Frankrijk, en in 1838, als 
göuverneur-generaäl naar het 
toenmaals lastige Canada. Of-
schoon hij het land weldra be-
vredigde, viel hem BROUGHAM, 
wegens schending. van regtshan-
del, daar hij de hoofden van 
den opstand eigenmatig verban
nen had, in het hóogèrhuis aan, 
en DURHAM verbitterd, nam op 
het einde van 1838 zijn ontslag. 
Zijn berigt over Canada wordt 
voor een meesterstuk gehouden. 
Hij overleed te 'Cowes, op het 
eiland Wight, in 1840. 

DUROZOIR (KAREL), een letter
kundige, ondanks het verschil 
der naam-spelling, uit dezelfde 
familie als de d&gbladschrijver 
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DÜROSOI , den 15 December 
1790 te Parijs geboren, trad 
op in de loopbaan der letteren, 
onder de bescherming van den 
beer LACRETËLLE ,. wiens secre-
taris hij was, en die hem later 
aan ' de rédactie der Gazette de 
FrMce verbond. Hij Was.een 
der. uitlökkers van de konings-
gézinde bèweging, welk den 31 
Maart 1814, op den oogenblik 
der intrede der verbondefie vor-, 
steh, uitborst. Bij de terüg-
komst van NAPOLEON van het 
eiland Elba, deed hij zieh on- • > 
der de yrijwilligers inschrijven, 
Welke bëstëmd waren om hem 
te bëstrijden, en volgde hét 
huis des koningà tot BeauvaiS. 
Hij kwam le'Parijs terug, en 
gaf gedurende de honderd dagën 
verscheiden brochures in het 
licht, die niet zohdér weêrklahk 
hieven. Hij werkte te gelijker-
tijd aan het Journal général, 
en na de tweôde terugkomst 
dés konings, ging hij voort 
met verslag te geven van de 
zittingen der kamers f welker 
handelingèn hij met eene onaf-
hankelijkheid béoordeeldë, welke 
hem vele vijanden bërokkehdè. 
In 1817, hield hij op deel te 
nemen .aan genoeriid dagblad, 
en vân toën af raoest hij zioh 
bepalen, lot het levereh Van 
artikelâ aan verschillende bladen. 
Na eenigen tijd aan de direotie 
van den boèkhandel Verbonden te 
zijn geweest, werd hij tot hoog-
lëeraar der geschiedehis, aan 
het collegia van LODEWMK dén 
Groole benoemd, en later tot 
plaatsvervanger van den heër 
LAQRETELLÈ bij de facUlteit dér 

m 2 



580 D U R . — D U S . 

fetteren. Hij behaalde in 1827, 
eenen prijs bij de akademie van 
Kamerijk voor eene Verhande-
ling over de geschiedenissen van 
het Noorder-Departement. Vôôr 
dien tijd werkte hij aan de 
Biographie universelle, eh te 
gelijkerlijd aan de Bibliothèque 
latine-française, door PÂNCKOUKE 

in het licht gegeven, aan welke 
hij milder, dan een zijner me-
dewerkers, zijn aandeel heeft 
geleverd van nieuwe vertalin-
gen, en door smaak en geleerd-
heid belangrijke voorreden. Van 
vermoeijenissen uitgeput," is 
DOROZOIR te Parijs in 1844 
overleden. Behalve verscheiden 
gelegenheidsschriften, heeft men 
van hem : l.o Chronologie etc. 
( Geschiedkundige tijdrekenkunde 
der koningen van Frankrijk), 
Parijs, 1820, in 8.™, een 
door den universiteitsraad aan-
genomen en zoo als het vol-
gende, dikwerf herdrukt werk; 
— 2.o Programma der Romein-
sche gesehiedenis, ib. 1820, in 
8.T 0, en in 4 > ; — 3.o Des
cription etc. (Aardrijks- en ge
schiedkundige beschrijving van 
Spanjé), ibid, 1823, in 8.™; 
— 4.o Lows XVIÏI etc. (LODE-

W I J K XV1IÏ, in zijne laatste 
oogenblikken), ibid, 1824, in 
1 2 . m o ; — 5.0 Eloge etc. (Ge
schiedkundige en godsdienstige 
lofrede van Pius VI), ibid, 1826, 
2 dl." in 8 .T0; —. 6.o Histoire 
etc. (Oude gesehiedenis), ib., 
1826, 2 dl.« in 8.vo; — 7.o 
Delation etc. (Geschiedkundig, 

• schilderachlig en statistiek ver-
haal der reis van Z. M. KAREL 

X, door het Noorder-Departe
ment), ibid 1828, in fol. 

. DUSAUXX. — Zie DUSSACLX 

-Wbk.-

DüSOMMERARD (ALEXANDER), 

een oudheidskenner, in 1779 
te Parijs geboren, was de zoort 
van eenen ambtenaar bij de 
financien, begaf zieh in den 
ouderdom van 14 jaren vrijwil-
lig in dienst, en maakte als 
offleier den veldtogt van Dalie 
med.e, die met de overwinning 
van Marengo eindigde. Het 
was bij het bezoeken van dat 
schoone land, dat hij dien smaak 
voor. de kunsten, welke de be-
zigheid en bekoorlijkheid zijns 
levens uitmaakte, gevoeldeont-
luiken en ontwikkelen. Bij de 
organisatie der rekenkamer in 
1807 tot. lid derzelve benoemd, 
spöorde hij van toeri af de 
kunstbnaars op, en ofschoon 
zijne fortuin beperkt was, hield 
hij niet op dezelve te onder-
sleunen en aantemoedigen. Bij 
den val des keizerrijks, was hij 
een der eersten, die zieh ten 
gunste der BOURBONS verklaar-
den, van welke hij zieh steeds 
een der ijverigste voorstanders 
toonde. Hij droeg er veel toe 
bij, om in 1816 de maatschappij 
van de vrienden der hunsten^ te 
doen herleven. De beoefening 
der nationale geschiedenis door 
de gedenkteekenen was voor 
hem eene ernstige bezigheid 
geworden; hij bepaalde er zieh 
niet toe, om dezelve natevor-
schen, maär door zieh aan het 
naauwkeurigst onderzoek toete-
wijden, gelukte het hem door 
zorg en geduld, eene verzame-
ling van meubels,. vazen,' gê  
reedschappen enz. bijeentebren-
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gen, rijker dan men dezeive 
tot dus verregekend had. Deze 
verzameling door hot gouverne-, 
ment aangekocht, en in 1831 
in het oude hotel van Cluny 
geplaatst, is het geschiedkundig 
museum van Frankriß van de 
4.e tot de 16. e eeuw geworden. 
DUSOHMERARD heeft er de be-
schrijving van in het licht ge-
geven onder dezen titel: Les arts 
etc. (De kunsten in de middel-
eeuwen), Parijs, 1837—41, 4 
dl.n gr. in 8. v o, met atlas in 
fol. van 108 pit.11, dien men kan 
completeren door een Album in 
het zelfde formaat, 400 platen 
bevattende. Dez6 geleerde oud-
heidkundige overleed te Parijs, 
in de maand September 1842. 

;DUTENS (LODEWIJK), een be-
roemde Fransche diplomaat en 
letterkundige, le Touts den 15 
januarij 1730 van protestant-
sche ouders geboren, verliet 
reeds vroeg zijn vaderland en 
begaf zieh naar Engeland, al-
waar hij eerst de betrekking van 
huisonderwijzer, en daarna die 
van secretaris van lord MACKEN
ZIE , gezant te Turijn bekleedde. 
Na zijne terugkomst in Enge-
land, bekwam hij eene aan-

. zienlijke jaarwedde, en belastte 
zieh later weder met de gezant-
schaps-aangelegenheden in Tu-
rijn, tot dat eene rijkeprebende, 
welke hem de hertog van Nort
humberland verschafte, hem 
naar Engeland terugriep. Se-
dert dien tijd maakte hij groote 
reizen door Europa, en overleed 
als Britsch historieschrijver, en 
lid der Fransche akademie te 

Mm 

Landen, den 23 Meil812. Be-
halve eene geachte uitgave der 
werken van LEIBNITZ (zie dat 
Art* -WM.-), heeft Inj er eene 
geleverd van den roman . van 
LONOUS (zie dat Art. -Wbk.-), 
en van de verlaling van den 
Ehchiridion van EPICTETUS door 
DACIER , die zeer gezocht wor
den. Tot zijne werken behooren 
voornamelijk : l.o Recherches 
etc. (Nasporingen betrekhelijk 
den oorsprong der ontdekkingen 
aan de nieuweren toegeschreven), 
1766i 2 dl.», in 8 J O , 4.e uitg, 
1812. • Dit werk vond bijval 
bij het publiek, doch mishaagde 
aan de filozofen, aan welke hij 
zelfs den treurigen roem niet 
liet, de dwalingen le hebben 
voortgebragt, welke zij trachllen 
voorteplanten ; — 2.o Le tocsin 
(De brandklok), Rome, 1769, 
in 1 2 . m 0 , herdrukt onder den 
titel van Appel etc. (Beroep op 
het gezond verstand) ; VOLTAIRE 
en BOÜSSEAÜ worden in dit ge-
schrift weinig gespaard ; — 3.o 
Explication etc. (Verklaring van 
eenige grieksche en phenicische 
gedenkpenningen van volken, Ste
den en koningen), 1773, in4. t 0; 
vermeerderde uitgave , 1776, 
in 4. t 0 ; — 4.o Logique etc. (Lo-
gica of de kunst mm te redene-
ren), 1763 , in 12.™, 1777, 
in 8.™ -, — 5.o Des pierres elè. 
(Over de edelgesleenten en over 
de fijnesteenen), 1776,in 12*° 
(gezochle uitgave), 1777, in • 
8.vo • 1785, in 12 . m o ; — 6.0 ' 
Itinéraire etc. (Handwijzer längs 
de meest bezochte wegen, ofDag-
verhaal eener reis naar devoor-
ndamste Steden van Europa), 
3 
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1775, in 8.™-} dikwerf herdrukt; 
—̂ 7.0 De l'église etc. (Over 
de Kerk, den Paus, over eenige 
geschilpunten, en over de mid-
delen ter vereeniging van alle 
christelijke kerlten), 1781, in 
8 j ° ; 1798, in 8.™; — 8.o 
l'Ami etc. (De vriend der vreem-
delingen, welke in Engeland 
reizen), 1789, in 8.*»}. 1792, 
in 12.W0 ; — 9.o CEuvres etc. 
(Mengelwerken), Londen, 1797, 
2 dlA, in 4 > ; — 10.Q Mémoir 
res etc. (Gedenkschriftenvaneen 
rüstend reiziger), Parijs, 1807, 
3 dl.» in 8.v° Deze bevatten 
zijne eigene levensgeschiedenis. 

D U V A L ( A L E X A N D E R P I N E D X ) , 

een geestige en vrüehtbare top-
neelschrijver, in 1767 te Dennes 
geboren, maakte als vrij williger 
bij de koninklijke marine, de 
beide laatste veldtogten van den 
Amerikaanschen oorlog mede. 
Na zijne terugkomst, bij de gé
nie der bruggen en wegen ge-
plaatst, was hij weldra eene 
loopbaan moede, die hem nood-
zaakte ten platten lande te 
leven,en kwam in 1788, met 
de deputatie der staten van 
Bretagne, die hem tot secretaris 
had verkozen, te Parijs. Daar 
hij niet näar zijne familie wilde, 
terugkeeren, nam hij den win-
kelhaak en passer weder op, 
volgde den leergang der bouw-
kundige school, teekende por
tretten en speelde comédie. Hij 
maakte, in het bataillon der too-
neelspelers van Parijs, den veld-
togt van 1792 tegen de Pruisen 
mede. Later leerde hij P ICARD (zie 
dat Art. -Wbk.-), een' tooneelspe-
ler zoo als hij, kennen; en zij 

gaven gezamenlijk verschillende 
gelegenheidsstukken in het licht, 
waarvan eenige opgang maaak-
ten; doch die tegenwoordig ver
geteli zijn en zulks werkelijk 
verdienen. Hij was begonnen 
met het treurspel CTtnstóMe, ge
zamenlijk met C O R B I G N V (zie dat 
Art.), den vriend zijner kindsch-
heid, vèrvaardigd , en dat hij 
meer dan dertigjaren later, aàn 
het hoofd der verzameling zijner 
werken heeft doen drukken. Dit 
is de eenige proeve, welke hij' 
zieh in die genre, die de zijne 
niet was, veroorloofd heeft. De 
bij vai, -welke aan hét Souper 
imprévu en de Héritiers, twee 
stukjes, welke hij in 1796, 
eenige maanden na elkander, 
deed ten tooneele voeren, te 
beurt viel, openbaarde hem zijn 
waar talent; hij heeft echter ook 
een aantal drama's nagelateh, 
waarvan er eenige onder zijne 
beste werken worden gerang-
schikt. Dat van Edouard en 
Ecosse, hetwelk hij in 1802 
deed uitvoeren, mishaagde den 
eerstenconsul, die er eene op-
roeping ten gunste der BOUR-

DONS in meende te zien. D Ü V A L , 

die de gevolgen zijner kwade 
luim vreesde , verliet Parijs, 
om hem den tijd te laten, tot 
bedaren te komen. Omtrent 
dezen tijd deed hij eene reis 
naar Busland, alwaar hij met 
onderscheiding onthaald werd. 
In Frankrijk teruggekeerd, be-
kwam hij de directie van het 
tooneel des Odèon's, welke voor 
hem eene bron van oneenighe-
den en verveling was. In 1812, 
lid der Fransche akademie ge
worden , ging hij tot in 1822 
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vport met voor het topneel te 
werken ; daar hij echter jn dat 
jaar de verguoning niel kon 
hekompn, om zijn Complot de 
famille te doen uitvoeren, liet 
hij het toopeel varen, om zieh 
bezig te houden met de- her-
ziening en uitgave zijpèr werken, 
die hem meer roem dan fortuin 
hadden verschaff, Hij heeft elk 
stuk doen voorafgaan door zeer 
belangrijke aanteekeningen, die 
bijzonderheden bevattep betrekr 
kelijk de gesehiedenis der drama-r 
tische letterkunde in Frankrtyk*. 
Na de onwentejing van 1830, 
verving hij SAINTTMARTIN (zie 
dat Art, -WM.T) , als opziener 
der bibjiotheek van het arsenaal, 
Hij overleed te Partys, den 9 
Jaouarij 1842, Zijne Œuvres 
complètes (Volledige werken), 
Partys, 1822—25,. 9 dl.* in 
8. Y O , bevatten een groot zang-
spel, acht tooneelspelen , drie-i 
en-twintig blijspeien, en zestien 
kluchtige zangspelen. Men on-
dersçheidt onder dezelve: Edou
ard en Ecosse, le Tyran do
mestique , la Jeunesse de Henri V, 
le Menuisier de Livonie, le 
Chevalier d'industrie, blijspeien, 
le Prisonnier, Maison à vendre 
en Joseph, zângspelen. • 

• DUVAL (AMAUKV PINEUX) , oud-

stë broeder van den voorgaahde, 
in 1760, te Rennes geboren, 
werd r nog zeer jong zijnde, tot • 
advokaal bij bel parlement van 
Bretagne bevorderd, en maakte 
zieh in die betrekking weldra 
beroemd. Te Partys gekomen, 
werd hij, na zieh aldaar op 
eene voordeelige wijze te hebben 

W m 

bekend gemaakt, aan het mi-
nisterie van buitenlandsche za-
ken verbonden, en vergezelde 
in 1785 , als legatie-secretaris, 
den gezant DE TALLEYRAND naar 
Napels. Deze pmstandigheid 
verschafte hem de middelen, 
om zieh op de beoefening dpr 
ondheden toeteleggen, en de 
yorderingen, welke Inj in die 
wetenschap maakte, waren hem 
in het vervolg zeer nattig. Hij 
verliet Napels om te Rome te 
komen, met het doel van er 
zijne kennissen uittebreiden, en 
hij bevond zieh pogdaar tijdens 
den moord aan BASSEVILLE (zie 
dat Art, -Wbh.) gepleegd, wiens 
lot hij bijna gedeeld had. On
der geleide van Rome naar Napels 
gevoerd, kwam hij weldra te 
Partys terug, van waar hij als 
legatie-secretaris naar Malta, ge-
z>nden werd. Daar de groot-
meester geweigerd had, hem 
in die hoedanigheid te ontvan-
gen, zoo verliet hij van dien 
tijd af de diplomatische loop-
baan, om zieh uitsluitend aan 
de Ietteren toetewijden. Bij het 
ministerie van binnenlandsciie 
zaken tot chef vap het bureau 
der kunsten benoemd , werkte 
hij in zijne vrije oogenblikken 
aan de beantwoording van door 
het instituut uitgeschreven prijs-
vragen , en werd .in 1800 be-
kroond voor eene Verhandeling 
over de begraafplaaten (zie Mo-
LOT -Wbk.-), en in 1802 voor 
eene Verhandeling over de Stu
dien , welke dienen, om den 
oudheidkundige te vormen. In 
1811, in het instituut opgeno-
men, was hij, bij de reorgani» 
4 
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satie in 1816, lid derakademie 
van opschriften en verving GIN-GDEMÉ in de ' commissie der 
Letterkundige geschiedenis van 
Frankrijk (zie RIVET DE LA GRANGE -Wbk.-), wijdde zijne 
laatste jaren aan de Studie 
toe, en overleed te Parijs, den 
12 November 1838. Even zoo 
werkzaam als geleerd, heeft hij 
.den tekst verva'ardigd van ver
scheiden werken van kunst, 
zoo als : Parijs en zijne gc-
denkteekenen (zie BALTARD), 
de Fonteinen van Parijs ; Ge-
denkteekenen der teekenkunst 
enz. Hij is de uitgever geweest van MONTAIGNE en CHARRON , 
in de, Verzameling der Fransehe 
Moralisten ; heeft letter- en oud-
heidkundige artikels aan een 
aantal dagbladen geleverd ; en 
heeft eindelijk deel gehad aan 
de Gedenkschriften over Napels 
van den graaf G. W. ORLOFF 
(zie dat Art. -Wbk.-) en aan de 
vertaling der reis van SPALLANZANI in de Beide-Sicilian enz. 
Maar terwijl hij zieh met zoo 
vele zaken bezig gehouden, en 
zijne geleerdheid en zijnen geest 
over zoo vele verschillende on-
derwerpen verstrooid heeft, heeft 
hij geen enkel werk van eenige 
uitgebreidheid zamengesteld, dat 
hem overleefd heeft. 

DUVAL (HENDRIK PINEDX), jong-
ste broeder der voorgaahden, te 
Bernes ; in 1770 geboren, was 
in 1789 geemploijeerd in het 
bureau der staten van Bretagne; 
door de wet der conscriplie ge
troffen , diende hij eenigen tijd 
in de Vendee, en vereenigde zieh 
met zijne landgenooten, die na 

den 31 Mei, besloten naar Parijs 
te trekken, ten einde de-con ventie 

" te ontzetten. Te Bennes terug-
gekeerd, was hij een der com-
missarissen, door die stad naar 
Nantes gezonden, om te beproe-
ven CARRIER (ziedat Art.-WM.-), 
tot menschelijke gevoelens terug 
te brengen. ,GINGUENE, in 1795 
tot gezant te Turijn benoemd, 
nam hem als secretaris mede. 
Hij werd vervolgens bij het mi-
nisterie van binnenlandsche za
ken, in de afdeeling kunsten 
aangesteld. In 1816 gepensio-
neerd, wijdde hij zijnen nog 
overigen levenstijd aan de be-
oefening der lotteren, en over
feed te Parijs, den 27 January 
1847. Aan zijnen broeder AMAU-
RY, tot de uitgave van ver
schillende werken van kunst 
verbunden, heeft hij afzonderlijk 
verscheiden romans in het licht 
gegeven, die slechls eenen voor-
bijgaanden bijval hebben genoten. 
Onder zijne minder beuzelach-
lige voortbrengselen telt men, 
behalve eene Verhandeling over 
de ware wijsbegeerte, in 1811, ' 
door de akademie van Montauban 
bekroond: l.o Essai etc.(Proeve 
over de critiek), Parijs, 1807, 
in 8.vo; — 2 - ° Eloge etc. (Lof-
rede wwi DUPLESSIS-MORNAY) , ib." 
1809, in 8 .T0j — 3.o Histoire 
etc. (Geschiedenis van Frankrijk, 
onder de regering van KAREL 71), 
ib. 1842, 2 dl.» in 8.̂ ° Hij 
heeft in handschrift nagelaten 
eene Geschiedenis van FRANCISCOS 
I, en eene Verhandeling overde 
staatshuishoudkunde. 

DUVAUCEL (ALFRED), eenna-
luurkundige, te Parijs-, in 1792 



D Ü V. 

geboren y . ontving van ÇUVIER, 
zijn' schoonvader, de ingeving 
tot de natuurlijke historié. In 
1818 met eenewetenschappelijke 
zending naar Jwdiè'belast, vond 
hij aldaar den heer DIARD, een' 
jungen natuurkundige, die hem 
eenige maanden was vooruitge-

, gaan, en vestigde zieh met hem 
te Chandernagor ; hei huis, het-
welk de beide vrienden bewoon-
den, werd weldra in een muséum 
herschapen. In de jaren 1820 
en 1821, zonden zij naarPmjY 
vier talrijke verzamelingen, en 
verscheiden rijke bezendingen. 
Zij stelden zieh voor het binnen-
land van Bengalen tebezoeken, 
maar zij werden hierin gehinderd 
door den Engeischen gouverneur, 
die, onder voorwendsel vanhen 
te begünstigen, zieh van hunne 
ontdekkingen meester maakte, 
en dezelve naar Lenden zond. 
DÜVAUCEL kwam alleen te Chan
dernagor terug, met de leisten, 
welke men hem wel had willen 
laten. Hij bezocht vervolgens 
Sühet, en ontzag, in zijnen ijver 
voor de wetenschap, zijne ge-
zondheid zoo weinig, dat hij wel
dra door eene hosch-hoorts werd 
aangetast, die hem noodzaakte 
naar Caléutta terugtekeeren. Hij 
leidde sedert dien tijd slechts 
een kwijnend leven, enoverleed 
te Madras, in het laatst van 
Augustus 1834. Zijne Beschrij-
ving der spelonh van Bunhava, 
en uittreksels zijner Brieden, 
zijn in de Revue encyclopédique,' 
lO.e dl. bladz. 473 en 21.* dl. 
bladz. 257, opgenomen. Nog 
heeft men van hem in het 
Journal Asiatique, eene verhan-

M m 

deling, afzonderlljk pnder de-
zen titel in het licht gegeven : 
Notice etc. (Verslag der reis van 
A. DÜVAUCEL in Indie), Parijs, 
1824, in 8.vo Hij was een der 
werkzaamsle correspondenten 
der Aziatische maatschappij van 

is. 

DUVERGEU DE HAÜKANNE. — 

Zie TEUGER DÈ HAURANNE -Wbk.-
DUVERGER DE HAURANNE (JO

ANNES MARIA), een publicist, in 
1771, te Ronanen geboren, 
was uit de zelfde familie als 
de abbé DE S.* CYRAN (zie VER
GER DE HAÜRANNE -Wbh.-). Tot 
de zeedienst bestemd, diende 
hij eenigen lijd op de schepen 
van den Staat, maar hij nam 
zoo spoedig als hij kon zijn 
ontslag, om zieh aan' den han-
del toetewijden, en door zijne 
talenten en zijne naauwgezette 
reg'tschapenheid, verwierf hij 
den roem van eenen bekwamen 
négociant. Na de. tweede terug-
komst des konings, in 1815 , 
tot afgevaardigde. verkozeh, vèr-
dedigde hij het ministerie tegen 
de meerderheid. In 1816 ver-
kozen, ging hij voort, de ont-
werpen des gouvernements te 
ondersteunen, en de ministers 
le verdedigen tot in 1823, in 
welk jaar hij ophield lid der 
kamer te zijn. In deze ver-
schillende'Zittingen, ' nam hij 
grootelijks deel aan alle verhan-
delingen' der kamer over de 
geldmiddelen, de administratie 
en de staatshuishoudkunde. Hij 
overleed te Parijs, den 20 Au
gustus 1831. Behalve een aan-
5 
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ta l staatkundige stukjes heeft 
meu van hern: l.p Bu jiiry etc, 
(Over de Engeische gezworenen 
en de Fransohe gezworenen), 
Parijs, 1827 , in 8 . ™ ; — 2.o 
Lettres etc, (Brieven over de 
Engeische verkiezingen en den 
toestand van Ierland), Parijs, 
1828, in 8 . ™ ; — 3.o De Vordre 
etc (Over de wettige orde in 
Frankrijk en over het misbruik 
van gezag), Parijs, 1825—28, 
2.dl.*, in 8 . ™ Dit werk biedt 
de volledige ontleding aan der 
constitutioneele organisatie van 
Frankrijk, en geeft de verbe-
teringen aan de band, waarvoor 
dezelve vatbaar is, 

DUVIVIER , een historie-schil-
der, te Brügge, in 1762 gebo
ren, en den 24 November 1837, 
te Parijs overleden, was een 
kweekeling van den beroemden DAVID. Zijne schilderij, de lijk-. 
siaalsie van HECTQR voorstel-
lende, was het eerste kenmerk 
van zijn schoon talent Men 
heeft van hem verscheiden kost
bare S t u d i e n , onder welke men 
onderscheidt het Gezigt ' van 
EzEcmeL, volgens RAPHAÖL} de 
vier hoofden der dichtkmst, 
regtsgeleerdheid enz., Van de 
kamer alla segnatura; verschei
den stukken der school van 
Athene, en de H . CACILIA,als 
mede eene schoone kopij, in 
de grootte van het oorspronke.' 
lijke, van het hoofd van CHRIS
TUS van het avondmaal van LEONARDO DA VINCI. 

DUVIVIER (JOZEF HYPPOUTUS), 
te Bergen in Henegouwen, in 
1752 geboren, maakte met roem 

zijne S tud i en in de wijsbegeerte 
en godgeleerdheid aan de hooge-
school van hemm, alwaar hij 
tot meester in het kerkelijke regt 
werd bevorderd, Zijn eerste werk 
schijnt te zijn geweest: Apologie 
etc. (Yerdediging van het chris. 
telijke- huwelijk enz, in anlwoord 
op het commentarium getiteld: 
Over de wettige belelselen van 
het huwelijksverdrag), 1788, in 
8.vo Het commentarium vari 
den advokaat D'OUTREPONT , was 
ten gunste van het edikt van JOZEF II, van den 28 Septbr, 
1784. Dit geschrift maakte № 
druk in de zuidelijke Neder-
landen, en daar de kardinaalDE FRANKENBERG , aartsbisschop van 
Mechelen pr den schr'vjver van 
wilde kennen, zoo ontbood hij 
hem uit Bergen, en nam hem 
tot zijnen secretaris. DUVIVIER 
had deel aan het onderzoek der 
hoogleeraars van Leuven, door DE FRANKENBERG in 1789 gedaan. 
Dit onderzoek had plaats van 
den 10 Maart tot den 28 April, 
en liep over acht-en-twintig 
vraagpunlen. De uitslag was 
eene verklaring van den kardi-
naal over het onderwijs van het 
algOmeen seminarie van Leuven, 
in 1790 gedrukt, 201 bladz., 
in 8 . ™ Sedert dat tijdstip deelde 
de schrijver de vervolgingeh en 
de ballingschap des kardinaals. 
H'rj was langen tijd de'redacteur 
van het Kerkelijk dagblad der 
Nederlanden, en gaf verscheiden 
Schriften over den eed in het 
licht. In 1799, 1800 en 1801, 
gaf hij onder den naatn van 
bon Anselme, drie brieven aan 
den eersten consul in het licht; 
deze zeldzaam geworden brieven 
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zijn zeer wel gesteld. Bij de 
reorganisatie van het kapittel 
van Doornik in 1803, tot titu-
lair kanonik benoemd, deed hij 
in hetzelfde jaär in het licht 
verschijnen het -Preservatif etc. 
(Behoedmiddel tegeri- het ver-

•volg der ontslutyerde drogrede). 
In 1804 werd hij aartsdiaken, 
en in 1811 vergezelde hij zij-
nen bisschop naar het concilie. 
Zij werden gezamenlijk gevangen 
genonaen en te Vincennes opge-
slpten. In February 1812, werd 
de prelaat naar Gien verbannen, 
en drie werken later onder op-
zigt naar Vervins gezonden. In 
1814 te Doornik teruggekeerd, 
werd hij lot groot-vikaris be-
noernd, en maakje onder koning 
WILLEM I , gemeene zaak met 
de overige capitulair-algemeen-
vikarissen van Belgie. Hij is 
te Doornik den 25 January 
1834 overleden. 

DUVIVIER (FRANCIA-FLEURUS),, 
divisie-generaal, te Ronanen,• 
den 7 Julij 1794 geboren. Na 
goede S tudien te hebben ge-
maakt, werd hij in 1812, in 
de polytechnieke school toege-
lalen, waarin hij zieh onder-
scheidde in de verdediging van 
Partys legen de bondgenooten. 
Eerst luitenant der genie, daarna 
kapitein bij dat wapen, nam 
hij in die hoedanigheid deel 
aan den logt naar Afrika, en 
belastte zieh na de inneming 
van Algiers, met de aanvoering 
van een bataillon Zouaven. Deze 
moeijelijke taak maakte'de ta-
lenten van DUVIVIER bekend. 
Hy onderscheidde zieh evenzeer 
te Bona, alwaar hij een regi

ment Spahi's eommandeerde t 

en te Algiers, alwaar hij de 
betrekking van Aga of bevel-
hebber der Arabieren waarnam. 
Na den eersten veldtogt van 
Gonstantine tot kolonel be-
noemd, nam hij deel aan de 
tweede belegering dier stad, 
bezette do legerplaats van Bli~ 
dah, gedurende de jaren 1838 
en 1839, en werd brigäde-ge-
neraal. Hij deed zieh voöral 
onderscheiden in den oorlog 
door ARD-EL-KADER, als heilig 
verklaard , waarin hij , onder 
andere heldendaden, gedurende 
zes maanden., de stad Medeah, 
waarvan hij gouverneur was, 
tegen veel sterker magt dan de 
zijne verdedigde. In 1841, 
keerde de generaal DUVIVIER naar 
Frankrtyk terug en wijdde zijnen 
tijd aan de Studie toe i vry" van 
eerzucht, een vijand van kui« 
pörij en ontevreden over- het 
hof, waarvan hij zieh gestadig 
verwijderd hield. Na de Febru-
arij-revolutie, bood* hij de hulp 
van zijnen degen aan het pro-
visioneel bestuur aan, dat hem 
tot den rang van divisie-gene
raal verhief. Hij organiseerde 
de mobiele garde, en de Parij-
sche bevolking verkoos hem tot 
vertegenwoordiger bij de natio
nale vergadering. In het begin 
van den opstand van Junijdoor 
eenen kogel getroffen, overleed 
hij aan de gevolgen dier wond 
den 8 Julij 1849. Men heeft 
van den generaal DUVIVIER: l.o 
Observations etc. (Beschouwingen 
over den successie-oorlog van 
Spanje); • ~r- 2.o Essai etc. 
(Proeve over de verdediging- der 
stolen), 1826j — 3.o Solution 
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etc. (Oplossing van het vraag-
stuk van Afrika); — 4.o Etat 
etc. (Toestand ,der havens in 
Algerie); 5.o Récherches etc. 
(Aardrijkskundige nasporingen 
betrekkelijk Algerie). Hij heeft 
verhandelingen en gedenkschrif-
ten nagelaten, waarvan de dag-
bladen eenige fragmenten hebben 
medegedeeld. 

* DWAKARNATH (TAGOB), een 
der verdienstelijkste hervormers 
onder de Hindus, deafstamme-
ling van eene der oudste en waar-
digste familien in Bengalen, 
in 1795 geboren, werd, vier 
jaren oud zijnde, door zijnen 
oom in kindsplaats aangeno-
men, en zag zieh, toen hij zijne 
meerderjarigheid bereikt had, 
in het bezit eener bijna onme-
telijke uitgestrektheid gronds. 
Zijne vooringenomenheid voor 
de Europesche cultuur begon 
zieh reeds vroeg te openbaren, 
en deed hem zieh bij de her-
vormings-vrienden aansluiten. 
Sedert 1813 legde hij zieh op 
industrieele ondernemingen toe, 
legde in 1821 Sylladak en an
dere indigo-faktorijen aan, kocht 
een groot schip, the Resolution, 
dat hij met eene aanzienlijke 
lading van eigene voortbrengse-
len naar Zuid-Amerikà zond. In 
1822, volgde hij eene uitnoodi-
ging der regering, dietoenmaals 
aan zieh bekwaam gemaakte 
Hindus in grooten getale werk 
verschalle, en nam eenen aan-
zienlijken post in het zout-de-
partement. aan, dien hij toch 
laier weder nederlegde, wijl een 
onafhankelijk standpunt, met 
zijne neigingen en ontwerpen 

beler strookte. Hij stichlteeen 
handelshuis in Calcutta, voor-
namelijk ten doel hebbende ora 
aan zijne landgenooten een voor-
beeld te geven. Zijne vorstelijke 
gastvrijheid, zijne deelneming 
aan alle inrigtingen van welda-, 
digheid verwierven hem de al-
gemeene achting. Welligt heeft 
geen mensch in Indie zoo veef 
voor het geluk en den voor-
uitgang zijner medemenschen 
gedaan als DWAKARNATH J ZOO 
schonk hij bijv. in 1838 aan 
de District Charitable Society 
van Calcutta, terondersieuning 
van zieken en blinden de som 
van 10,000 ponden sterlings 
(f 120,000). Bij het geneeskun-
dige collegie stichlte hij ver-
sciheiden jaarlijksche prijzen, en 
zond dikwerf jonge Hindus naar 
Engeland om aldaar op zijne 
kosten testuderen. Erverscheen 
geene inteekening tot algemeen 
nuttige doeleinden, waaropniet 
zijn naam, gevolgd door aanzien
lijke sommen, prijkte. Was het 
te doen, om vooroordeelen zij
ner geloofsgenooten.nitteroeijen, 
dan was hij steeds de ijverigste; 
legen de onzedelijke barbaarsch-
heid, van het zieh levend ver
branden der weduwen streed hij 
in den eersten rang. Eort na 
den dood van ROMAHUN-ROY , den 
eersten en ijverigsten hervormer 
onder de Hindus, die voor zijne 
pogingen niets dan een einde-
loos lijden geoogst had,.en in 
1831 in ^^eteáoverledenwas, 
werd DWAKARNATH door zijne 
gelijkgezinde vrienden aange-
spoord, om de onderneming, 
welke aan zijnen vriend het le
ven had gekost, zelf doortezet-
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ten. Spoedig was zijn besluit 
genomen, familie-zaken en an
dere omstandigheden vertraag-
den echter de reis tot in de 
lente van 1842. Bij zijn vertrek 
stonden de oud-geloovigen in 
massa rondom hem geschaard,-
niemand echter waagde het, 
openlijk tegen hem optetreden. 
Hij dwaalde, toen hij geloofde, 
eene volledige zegepraal behaald 
te hebben. Naauwelijks was hij 
afgereisd, of men. zocht door 
allerlei verzonnen geschiedenis-
sen, door lasterlijke gesprekken, 
hem verdacht te maken en van 
allen invloed bij* zijne medebur-
gers te berooven; zelfs trachtte 
men zijne bloedverwanten van 
hem te verwijderen, en hem 
geheel alleen, en op zieh zelven 
te doen staan. Gedeeltelijk ge-
lukte zulks, want een groot 
gedeelte zijner zijdelingsche ver-
wanten, namen het besluit elken 
omgang met hem aftebreken. 
DWAKARNATH reisde intusschen 
in gezelschap van zijnen jeugdi-
gen, veelbelovenden neef, eenige 
inlandsche bedienden, eehen En-
gelschen arts 'en eene familie 
derzelfdenatie, die dertigjaren 
mCalcutia had doorgebragt, over 
Bombay naar Egypte, en vah 
hier naar Malta en Italie.^ Het 
land der classieke herinneringen 
•won zijnen bijvalniet. Duitsch-
land beviel hem veel beter, doch 
met de aanhoudende feesten en 
concerten der hoofdsteden kon 
hij zieh siecht vereenigen. Aan 
eenen vriend uit München, die 
in öpenbare bladen de belang-
rijke gesprekken met hem heeft 
publiek gemaakt, deelde hij zijne 
beschouwingen en ontwerpen, 

betrekkelijk Indie uitvoeriglijk 
mede. » Wat wij vooral noodig 
hebben, zeer dringend noodig 
hebben," waren zijne woorden, 
» zijn openbare S c h o l e n , goede 
ohderwijzers eh voornamelijk 
wetenschappelijke werken over 
de natuur-, aardrijks-', wis- en 
geschiedkunde, in de nieuwere 
talen en dialekten van Indie. 
Met eene wetenschappelijke be-
schaving in den Europeschen 
zin kan het Hinduismus niet 
beslaan ; de wetenschap is de 
beste voorbereiding tot het Chris
tendom. Wat ons echter hiertoe 
onlb'reekt zijn bruikbare school-
boeken en bekwame onderwij-
zers. Daartoe moet ons Europa 
behulpzaam zijn. Wanneer wij 
eerst jaarlijks 1500 jonge Brach
manen naar uwe universiteiten 
kunnen zenden, die Eüropesch 
gevormd in mijn vaderland terug-
keeren, om hunne zoödiepver-
nederde landgenooten tot men-
schelijkheid optebeuren : dan 
zal Indie weder groot en bloei-
jend worden, zoo als het vroe-
ger geweest is, alvorens de 
gruwzamé Muzelman het mis-
handeld en vertrapt heeft.— 
De oud-geloovigen ? —- in alle 
aanzienlijke Steden is hunne 
magt gebroken, zij.zullen het 
vertrek der jonge Brachmahen 
naar het Westen, zij zullen de 
wedergeboorté van Indie' niet 
kunnen belemmeren. Aan de 
Engeische regering zijn echter 
alle Hindus 'oneindigen dank 
verschuldigd. Zij ohderdrukt en 
verijdelt al het twistgierig ge-
spuis der Maharadschahen No-
wab, der sultans en emirs, en 
onderhoudt op deze wijze derusi 
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in het land. Indiö heoft behoefte 
aan zulk eene vermögende be-
scherming, erbestaatgeenecen-
traal-magt, die ons tegen inwen
dige en büitenlandsche vijanden 
beschermen kan. — Het is waar, 
de ambtenaren moeten grooten-
deelsuit ons midden g'ekozen 
worden, wij moeten eene eigene 
wetgevinghebben; men bedenke 
echter r Indio werd met het 
zwaard gewonnen, en bekwame 
mannen in den Engeischen zin 
zijn er nog niet veel. Sinds ik 
enkele deelen van het Europe-
sehe vasteland, deels met eigen 
oogen, deels uit geloofwaardige 
beriglen heb leeren kennen, 
acht ik mij waarlijk gelukkig 
dat ik onder Groot-Brittannie 
sta. Wij hebben onvoorwaar-
delijke vrijheid der drukpers. 
Indie telt thans 40 binnenland-
sche nieuwsbladen, in de talen 
en dialecten des volles geschre-
ven, en in alle godsdienslige 
aangelegenheden zijn wijgeheel 
aan ons zelve overgelaten." Van 
Duüsehland begaf DWAEARNATA 
zieh naar Engeland. De indruk, 
welken het onmetelijke Bonden 
op h.em maakte, was overwel-
digend. Er'kwamen oogenblik-
ken, waarin hij alle pogingen 
ter hervorming voör nutteloos 
hield, daar zulk eene hoogte 
van böschaving toch nimmer te 
bereiken was. Hij werd in En
geland als een vorst behandeld. 
De koningin schonk hem haar, af-
beeldsel en dat van haf en gemaal, 
de president der opper-directie 
voor de Indische aangelegenhe
den rigtte een bijzonder adres 
aan.. hem, en bood hem tege-
lijkertijd, als eene erkentenis 

zijner groote Verdienste in de 
verspreiding der Europesche 
beschaving in Indie', in den 
naam der regering eenen gou-
den gedenkpenning aan.'DwA-
KARNATH had juist eenen uitstap 
naar Schotland, gedaan, om eenige 
yrienden te bezoeken die hij uit 
Indie kende, toon hij het berigt 
ontving, dat een hem vannabij 
bestaand bankiershuis in Cal-
entta met eene bankbreuk be-
dreigd werd. Oogenblikkelijk 
zond hij 100,000 ponden Ster
lings over om daarmede het 
dreigende gevaar aftewereri. Zijn 
verblijf in' Engeland werd door 
deze gebeurtenis verkort. Om 
zelf met raad en daad bijstand 
te kunnen verleenen, verliet hij 
in November Europa, en ijlde 
naar Calcutta, waar hij met 
de meeste onderscheiding' ont̂  
vangen werd. Bij het jaarfeest 
van het handwerkgenootschap 
aldaar!( Vierden de hervormings-
vrienden eene ware zegepraal. 
Er werden verscheiden rede-
voeringen ter eere v̂an DWA-
KARNATH uitgesproken, die zieh 
door zulke aanmoedigingen t in 
zijne edele bedoelingen op nieuw 
verstärkt gevoelde, en wer-
kelijk ontmoeten wij zijneh 
naam bij alle verbetöringen, die 
sedert dien tijd ingevoerd of 
ontworpen werden. De inwo-
pers van Calcutta, zoowel in-
boorlingen als Europesche, -be-
wezen hem hunne dankbaarheid, 
daar zij in eene openbare vor-
gadering besloten, zijn borst-
beeld op het stadhuis te plaatsen. 
Hij zelf zag versoheiden vruchten 
zijner pogingen tot rijpheid kö
rnen; terwijl hem tevens de 
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vreugde ten deel viel, dat 
drie Hindus, welke hi" in Lou
den had Men studeren, het 
Staatsexamen alsgeneeskundigen 
met roem aflegden. In dit op-
zigt, namelijk in de bevordering 
der geneeskunde, had hij de 
grootste moeijelijkheden te over-
winnen gehad, want de Hindus 
beschouwen het ontleden van 
lijken met eenen onoverwinne-
lijken afkeer. In den laatsten 
tijd keerdê  hij nog eens naar 
Engeland . terug, en overleed 
aldaar den 1 Augustus 1846, 
aap eene leverziekte. 

* DWIGHT (TIMOTHEUS), Noord-
Amerikaansche dichter, in 1752, 
in Northampton, staat Massa-
chusets geboren, • was de zoon 
van eenen koopman, wijddezich 
toe aan den geestelijken staat, 
en volgde gedurende den onaf-
hankelijkheidsoorlog het leger 
als kapellaan. Na den doodzijns 
vaders keerde hij in 1778 naar 
Northampton terug, en hield 
zieh verscheiden jaren bezig als 
predikant, schoolonderwijzer en 

landbouwer. Tweemalen had 
hij zitting in de wetgevende 
vergadering van Massachusets. 
In 1783 , vertrok hij naar Green
field, en leefde aldaar geheel 
voor zijn geestelijk ambt en 
zijne Studien. In 1795 volgde 
hij een beroep naar het in 
Nieuw-Ehgeland met roem be-
kende collegie van New-Haven, 
als directeur van het gesticht, en 
hoogleeraar der godgeleerdheid. 
Hier bleef hij tot aan zijnen dood, 
in 1817 voorgevallen. DWIGHT 
heeft twee groote dichtstukken 
geschreven: l.o De verovering 
van Kanaan en 2.o De heuvel 
van Greenfield, en verdereenige 
kleine gedienten. Zijne muze 
is ernstig en waardig; gedachten 
en stijl zijn zuiver, terwijl het 
godsdienstige gevoel, in de ver-
hevenste uitdrukkingen voorge-
dragen, steeds doorstraalt. Hij 
is de eerste Amerikaansche dich
ter , die door eenige, in CAMP
B E L L ' S verzameling opgenomene, 
gedichten in Engeland en' Eu
ropa is bekend geworden. 

BINDE VAN H E T EERSTE DEEL. 
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