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A Ï __i.UBAis (KAREL DE BASCHI , 
Markgraaf van), den 20 
Maart 1686 op het kasteel 
Beauvoisin, in Languedoc 
geboren, en in 1777 op liet 
kasteel d'Aulais overleden, 
heeft eene verzameling van 
losse stukken, om te dienen 
tot de Geschiedenis van 
Frankrijk, Parijs, 1759, 3 
Dl.n in 4.to nagelaten, wel
ke aan vele andere schrij
vers over dat onderwerp tot 
gids hebben gediend. 

AUBENTON (WILLEM »') , 
een beroemde Jesuit, den 
7 Augustus 1723 , te Madrid, 
in den ouderdom van 76 ja
ren overleden. H}j was se
dert eenige jaren Biechtva
der des konings van Spanje, 
en was vroeger, na ver
schillende bedieningen te 
hebben waargenomen, me-
dehelper van den generaal 
aijner orde geweest. Men 
heeft van hem vier lijkreden, 
die hij heeft uitgesproken, 
te weten van THOMAS DE 
BRAGELOGNE, eersten Presi
dent van liet parlement van 

v III. DEEL. i*. 

Metz, Metz 1681 in 4to ; Van 
LODEWIJK VAN BOURBON Prins 
van Condé, den tweeden van 
dien naam, eersten Prins 
uit den bloede, Parijs, 1687 
in4« t0; van KAKEL IV. , laat» 
sten hertog van Lotharin
gen, in 1690 overleden, en 
van LODEWHK , Daup/dn van 
Frankrijk, den 18 Septem
ber 1711 te Rome uitgespro
ken en aldaar in 1712 in 
8.vo gedrukt. Pater D'AU
BENTON is ook de schrijver 
van het leven van den ge
lukzaligen FRANCISCUS B E -
GIS, Jfesuit, te Parijs in 
1716, in 4.to gedrukt, en in 
het volgende Ja«r met eeni
ge verbeteringen, te hyon 
jn 12.mo herdrukt, en van 
eenen brief, over de te Home 
gedane veroordeeling der 
aanteekeningen van Pater 
QÜESNEL, op het Nieuwe 
Testamenté Deze brief is den 
9 September 1713 te Rome 
aan Pater CROISET, een Je- , 
suit, geschreven, en eerst 
in 1726 met eenige aantee
keningen in 4. t0 gedrukt. 
Men moet Pater D'AUBENTON 
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dit regt doen wedervaren, 
dat, toen hij in j§p«»;V wa&, 
hij met konuuer de misbrui
ken zag, die in den geeste
lijken- «n kloostersiand van 
•dat rijk waren ingeslopen, 
en het ontwerp vormde, om 
zulks zoo veel als in hem 
was, te verbeteren. Hij deel
de dit plan mede aan D. BE 
MACANAS , , toenmaals procu
reur-generaal van den raad 
van -Spanje, en een man, 
die diepe kunde bezat; deze 
was met hetzelve dadelijk 
sseer ingenoBien, en ontwierp 
volgens zijne, injsigtenj eene 
zeer leerzame Memoriei De 
ïegtbank der Inquisitie werd 
er van pnderrigt, en begon, 
hoewel heimelijk, tegen de 
jljfévorderaars. dezer onderne
ming te handelen j die daar 
door mislukte. 

AUBERT (PETRUS) j advo
kaat , in 1642 geboren, en 
in1733 overleden, liet zijne 
fooèkverzamelingv aan JLyon, 
sijhe geboortestad na , op 
-voorwaarde echter, dat de
zelve publiek zoude zijn. 
Ex .bestaat van hem: l.o 
eennjiisuwe uitgave van het 
Woordenboek van BÏCHELÉT , 
3 Dl." infol. lf2S; dat door 

^latere uitgaven geheel inde 
vergetelheid is geraakt. **-> 
2.o Eene verzameling van 
Factums, 2 Dl.'1* in 4 . t 0 , 
hyon, 1710. •.. • •• .. • 

AUBERT (WIUJEM) , te 
Poitiers in het jaar 1531 
geboren» wetd in 1553 als 

advokaat bij het parlement 
van Party's toegelaten, en 
maakte zich zeer beroemd 
door zijne werken. Men on
derscheidt, l.o datgene, 
waaraan hij den zonderlin
gen naam van les Retrun-* 
chemens {de Verschansingen) 
gaf, Parijs, 1585 in 8.v0 

Dit is de uitgezochte ver
zameling zijner stukken, 
welke hij waardig oordeelde , 
om tot de nakomeïingsclnip 
overtegaan. Dezelve bevat 
onder andere, een lofgedicht. 
op den president DB Ifeou, 
uit 500 verzen bes taande, 
die door SCÉVOUS DÉ SAJKTE-
MARTHE in Latijnsche; ter-
zen zijn overgebragt; eene 
prozaïsche Verhandeling o-
ver de Zelfkennis, welke 
met die van ABBADIE, ovei? 
hetzelfde onderwerp niet kan 
vergeleken worden. —. 2«° 
Verf {Gedichten) aan den 
kanselier DE I/HOEMTAÏ, op
gedragen, met de vertaling 
in Latijnsche dichtmaat door 

\ ÜOE'VOLE DE S A Ï N T E - M A R T H E , 
'in 8.vo zonder jaartal. .,*—.. 
;3.° Mistoire des (fnerres', 
falies par les Chrétiens 
cuntre Ie» Titrcs, sous Go* 

' DEFBOYJOEBOVILLON. (Ge* 
schiedenis der: oorlogen, 
door de Christenen, onder 

• GODEFRIMD VM BoUfLLOl? , 
tegen de Turken gevoerd), 
Parijs 1S59 in 4.» -_ Hij 
overleed in 1601, 

AUBERT ( J . ) , een schrij
ver en advokaat in 1740 te 
Nancy geboren. Hij sproot' 
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uit eene aanzienlijke, gegoe
de iaihilïe,die verscheiden be
roemde regstgeleerden heeft 
opgeleverd. Beöds in zijne 
vroegste je«gd wijdde Au-
BERT zich aan dè balie toe; 
en volgde deze loopbaan niet 
den meesten lof. Hij ver- " 
diendeide wel willen dheidivan 
koning STANISLAÜS , en had 
aan dê  weldadigheid vail dien 
vorst veel- te: danjcen , ; wiens-
dood," die in 1766 plaats 
had, hem van eénen edel-
moedigen en vermogenden 
beschernl'èr' beroofde. ," Au-
BBRT gaf zijn léven in het 
licht, onder den titel van 
Vie de'STAXïsÉAs LECZINS-
Kl", roi de Pologne, dm de 
Lorraine et de Bar,(Leven vail 
$T4XISLAtrsLECZINSlCt, ko-
nthg van Polen, hertog van 
Eotharingenew Bar) JSranci/, 
ï769*»12.mo Dé daadzakën 
in hetzelve worden naauvv-
keurig verhaald, ma&r men 
zou den schrijver soms eenen 
te wijdloopigen stijl en al te 
Xeer vermenigvuldigde aan
merkingen bunnen verwijten. 
Hij bewees ook eenc billijke 
hulde aan de deugden der' 
dochter van STANISLAÜS , door 
het Leven van MAMA-TnMr 
RESÏA LECZINSKA, prinses 
van Polen, koningin, van 
Frankrijk en Navarre, in 8.<> 
in het licht te geven. De abt 
PROYART gaf in 1784 evenzeer 
een Leven van STANISLAUS , 
koning van Polen in het 
licht; eenige jaren daarna 
verscheen ervan hem ook een 
^ ' •' ' : : A 

Leven van MARIA, prinses 
van Polen, en het schijnt, 
dat-hij auttige teregtwij zin
gen iiit die door AÜBKRT ge
schreven, geput beeft, in 
eenen nog niet «eer gevor
derden ouderdom verijet Au-
JBHRT de balie reedS » omzien, 
geheel en al aan de letter
kunde toe te wijden, maar, 
men kent geeno andere wer^ 
ken van hein, dan de boven
genoemde. Hij overleed inc 
zij he vaders tad in het - jaaC, 
1801. • -• • '•'• -'•-"- •-•- '•- -

- AUBÈRT-DUBAYET , in 1759, ' 
in Louisiana geboren, was 
in 178,0, tweede luitenant bij 
het Bourbonneesch regiment. 
Hij maakte den Anierikaan-
schen oorlog mede, en be-
vond: zich in liet begin der 
omwenteling in Frankrijk* 
Een los geschrift, dat hi|-
in 1789 tegen de Joden uit-

, gaf, strekt ten bewijs, dat 
hij zich in den beginne niet 
met hare grondbeginselen 
vereenïgde; in«iw weldra? 
werd hij «en der vurigste 
riïeuwsgezinden van dat tij d-

ivak, en ging zelfs plaats 
! nemen , in het wetgevende 
lïgchaam. 'Na "• des; zitting 
ging hij de militaire loop
baan weder i n , verdedigde 
Men(z in 1793, en was ein
delijk genoodzaakt die statu 
aan den koning van Pruis* 
sen over te leveren. Het be
zettingsleger dérzelve werdt 
bestemd om tegen de Vendée 
op te ttefekehj alwaar het 
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nieuwe nederlagen onder
vond. AI/BERT, die hetzelve 
gevolgd was, ging in 1796 , 
tot het bevelhebberschap van 
het leger der kusten van 
Cherburg over. Het is van 
dezen post, dat hij doorliet 
Directorium tot het minis
terie van oorlog werd ge
roepen, hetwelk hij gedu
rende drie maanden waar
nam. Daarop werd hij als 
afgezant naar Konstantmo-
jpel gezonden, alwaar hij den 
.17 December 1797 overjeed. 

AUBERTIN (EDMÜS), predi
kant te Charenton, in 1595 i 
te Chalons-sur-Marw ge-
horen 5 en in.1652 te Parijs 
overleden, is de schrijver van 
een werk, dat door zijne ge
zindheid zeer op prijs wordt 
gesteld, en ten titel voert: 
l'Eucharistie de l'ancienne 
église (de Eucharistie of 
Tiet heilige avondmaal der 
oude Kerk) UU in fol.' Dit 
werk is door ARNAULD in 
zijne Qe duurzaamheid 'des 
<jeïoofs zegevierend weder-
legd. BAYLE beschuldigt den 
Heer OLIER , stichter dee 
Congregatie van Saint-Sul-

dezen" predikant op 
zijn sterfbed gekweld te heb-
hen. Al degene, welke met 
de deugden van dien be
roemden Geestelijke bekend 
zijn ,,. weten wat 'men van de
ze beschuldiging eens wijs-
geers denken moet, 

AUBERY, AUBRY of AJC-
SBRÏCUS (fomrnn) , in het I 

Fransche. gewest. Bwrhon-
nais (than s', Allier) geboren, 
geneesheer van den hertog 
van MOKTPENSIER, leefde ia 
het begin der zeventiende 
eeuw. Er bestaat van hem: 
Verdediging der geneêsktm-
de in het Latijn % Parijs , 
1608 ,' in 8.vo mVAnHdote 
ds Vamour (Het tegengift 
der liefde) 1599 in 12.o Dit 
zeldzame en geleerde werk 
werd in Ï663,, andermaal 
in 12.° ter perse gelegd. 

". AUBERY (ANTONIUS) , ad-
vokaat te Parijs, een on
vermoeide schrijver, stond 
dagelijks des morgens ten 
vijf ure op, studeerde zonder 
tusschenpoózing tot zes ure 
des avonds, wanneer hij ie
mand zijner vrienden ging 
bezoeken. Voor het overi* 
ge legde hij weinig bezoe
ken af, en ontving er nog 
minder. Hoewel hij den eed 
van advokaat in den raad had 
afgelegd, verkoos, hij den 

; stillen omgang met zijne boe
ken, bovei} het gewoel der 
pleitzaal. De aanmerkingen 
(Remarques) van VAÜGEI.AS , 
was het eenige hoek, dat 
hij voor zijne uitspanning las. 
Hij overleed in 1695 aan de 
gevolgen van eenen val, in 
den ouderdom van ruim 7S 
jaren, Men heeft van hem 
verscheidene werken, die 
hijna alle, wat den stijl be
treft, beneden het middel
matige zijn , maar in welke 
men belangrijke rmsporingen 
aantreft, de voornaamste zijn; 
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1." Histoii'e des Cardinaux 
(Geschiedenis der Kardina
len) 5 Dl.n, in 4 .»i 1643, 
volgens de gedenkschriften 
van" NAUDÉ en DvpmSamen
gesteld. — 2.o MèWöifes 
jpour Vhistoire du Cardinal 
DE BZCHELTEU (Aanteke
ningen voor de geschiedenis 
van den Kardinaal VAlf Rï-
CBEX.IEU) 1650, 2 dl." in 
fol., 1657, 5 Dl.n i n 12.o 
Deze aanteekeningèri * zijn 
zeer belangrijk, en bevatten 
een aantal stukken, brieven, 
akten, onderhandelingen, die 
geschikt zijn, om den staat 
van zaken) onder dé rege
ring van LODEWIJK XIII. te 
doen kennen. — 3.° De Ge
schiedenis van denzelfden 
staatsdienaar, 1660 in fol.; 
1665 2Dl.n in 12.o. . D e 
bouwstoffen derzelve zjjn 
goed; en indien de geschied
schrijver wat al te mild in 
zijnen lof omtrent den Kar
dinaal is geweest, is hij 
zulks echter in geenen dee-
3e , ten opzigte van vele hee-
ïen , over welke hij gelegen
heid had te spreken. Men 
zegt, dat de koninginne-moe-
der , aan den boekhandelaar 
BEUTJER. J die haar zijne vrees 
had. te kennen gegeven, dat 
sommige hovelingen, over 
welke de geschiedenis niet 
zeer' voordeelig sptak, liem 
soms in ongelegenheid mog-
ten brengen, antwoordde: 
Werk gerust voort, en maak 
de ondeugd zoo beschaamd, 
dat er in Frankrijk enkel 

deugd overllijve. » Woor
den , zegt een geacht ge
schiedschrijver, die den geest 
van een waarlijk wijs gou
vernement kenschetsen, en 

'rdie de vorsten niet te dik
werf kunnen herhalen, ter 
aanmoediging van diegenen , 
welke niet vreezen, om Zich 
tegen- de dwaling en gödde-" 
loosheid, de geduchtste vij-

' anden der koningen en na
tiën, te verzetten." AXTBEBX 
is een dergene, welke twij
felden , of het testament on-5 
der den naam van den Kar
dinaal van RICHELIEÜ nitge* 
geven, werkelijk van dien ; 
staatsdienaar was, maar mèft; 
weet thans, dat*hij zich be-
droog (Zie PLESSIS - BICHE-
IIIEU). — 4.° Hisfoire dit: 
Cardinal MAZARÏN , (Gë-^ 
schiedenis van den Kardi-' 
naalMnzjiMX), 1651,4D1.« 
in 12.o, een werk, dat min
der op prijs wordt gesteld dan 
het voorgaande. — 5.° Ris-' 
toire du Cardinal DE JöY-
EÜSE (Geschiedenis van den, 
Kardinaal DE JOYMUSE),: 
Parys 1654, ,in. 4.">, met; 
een .groot aantal bewijs
stukken vergezeld. •— 6.o 
Traite historique de la pré- ' 
éminence des rois de France 
(Geschiedkundige verhande
ling over den voorrang der 
koningen van Frankrijk), 
1649, in 4.to, 7.0 Traite.des; 

'justes prptentions du roi de 
France, sur VEmpire (Ver~ 
handeling over de iillpke 
aanspraak des konings *van> 
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ErankrJjk, op het Keizer
rijk) ,1667 in -4.to die hem in 
deBaslille deed plaatsen, wijl 
de Duitsche vorsten van ge
voelen waren, dat de denk
beelden van AÜEERY , die van 
LODEWIJK XIV. waren:; wel-
ïigt bedrogen zij zich niet, 
jnaar op dezen voor ATJBERY 
ongelukkigenoogenhlik, oor
deelde de vorst niet van pas, 
er openlijk voor uit te konten. 

AWJERY (LOOEWIJK) ? Heer 
van Maurier,- volgde zijn va
der in zijn gezantschap naar 
Heiland, van waar hij zich 
naar Berlijn,PolenenRówe 
begaf. Te Parijs terugge
komen , verwierf hij de gunst 
der kottinginne-nioe.der; maar 
wijl deze gunst hém van geen 
nut was voor zijne bevorde
ring , zoo werd hij de rol van 
hoveling moedei, en begaf 
zich> om rust te genieten, naar 
zijne landgoederen, op welke 
hij in 1687 overleed. Er be
staat "van hem: Aanleehenin-
gen ten dienste der Geschie
denis; van Holland, Parijs 
1688 , in 12iO, j n e t fc a a n . 
teekeningen van AMFXOT BE 
M HOUSSAYB,- 1754, 2 Dl.n 
in 12.o f. 4 e Hollanders be
schuldigen hém van eene over-
drevcné partijdigheid. Zijn 
Hein-zoon heeft "in 1737, 
Hamburger Gedenkschriften 
in 12.° in het licht gegeven, 
die ook van hem isijn. Hij 
heeft de Uitgave bezorgd van 
de Geschiedenis der executie 
van CAMUÈRES en MMRIS*-
mz, Parijs 1645, in 4 . t 0 , 

geschreven door Jxcoms 
D'AUBERY , burgerlijk luite
nant > bij de gevangenis het 
Ghatelet•, te Parijs, en la
ter buitengewoon afgezant in 
Engeland, ter onderhande
ling over den vrede van 1555» 
(Zie OPPÈDE). 

AÜHERY (JOANNES HENDRIK) » 
een Jesuit en Latijnsch dich
ter , te Bourbon geboren, 
onderwees gedurende 20 ja
ren met den meesten roem 
de sphoone letteren in zijne 
maatschappij, en overleed te 
Aiich den 27 November 1652. 
Onder zijne geschriften mun
ten voornamelijk uit: l.°Mis-
sus poeficws, sive varia car~ 
mina, elegm, poemata epi-
ca, lyrica,, Toulousè 1637 , 
in 4.to —. 2.o Cyrm trage" 
dia- •—> 3.° Theogonia, sm 
de diis gentium, Toulousè.-, 
1637. «-. 4.0 Jiei(c.atatrkm~ 
phans — 5.o Thomesnw, si» 
vè sancti THQMM AWIXA-
TIS gloriosum sepulcrum To-
losoz. De meeste zijner ge
dichten zijn! herdrukt in den 

* Par kassas societatis .iMstr ± 
.Frankfort 1654. 

AUBERY (NICOIAAS) , broe
der van den beroemden AN-
TONIUS AUBERY,'was de gids 
der eerste studiën van dien 
broeder, dien hij verre in ja
ren overtrof. Hij omhelsde 
den geestelijken staat, dien 
hij zeer stichtelijk beleefde. 
Ook ontbrak hethem niet aan 
eenige kunde, maar hij had 
zijne wetenschap niet uit 
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schrijvers Van den eerste rang 
geput, doch er zich bijzori
der op toegelegd, om zich 
tegen de Jansenisten in de 
weer te stellen. Hij was na 
elkander Kanonik van St. 
Jacques de l'Hópital, van 
het heiKge Graf en der hei
lige Kapel van Parijs- Dit 
laatste kanonikaat werd hem 
door den eersten president 
DE LAMOIGNON, wiens Biecht
vader hij was , bezorgd. Hij 
is het, dien BOIMEAÜ heeft 
willen afschilderen, als hij 
in het vierde gezang van zij
nen Lutrin zegt: 

}> A'IJAÏN tousse et se leve, ALAIN 
- ce sayaiiit honune, 

Qui deJSAirai Viugt föis a lu 
toutè la somme, 

Qtti possède ABÉLi,:qTiisaiit'tout 
.. RACONIS, . . . . 

Et méme. enteijd, dit-on >• Ie I,a-
tin » 'A-KE»IPIS." 

AuBËSrïNE (CfcAUDIUS DE I.') 
baron van. Chüteawneitfaan 
de C/ier, secretaris van staat» 
én onder FRANCISCUS I.,, HEN
BRIK I I . , FIUNCISCHJS II . en 
KAREÏ, I S . met verschillende 

§ewigtige aangelegenheden 
elast. Hy diende den staat 

tot op den laatsten oogen-
blik zijns levens; want de 
koningin CATHARINA VANME-
Bicisf die niets ondernam 
zonder hem te ( raadplegen, 
kwam daags voor den slag-
van Saint-Dénis voor zijn 
ziekbed, om zijn , gevoelen 
omtrent dé op handen zjjnde 
onderneming te weten. 'Beft 
volgenden dag stierf hij (1567) 
De vetvvarring der staats-

aangeïegenheden, en vooral 
de onmogelijkheid, om de 
Mugenooien tot redelijke voor
waarden te brengen,"had hem 
zijne ziekte op den hals ge
haald. —, Hij had kort te 
voren een mondgesprek met 
de hoofden der partij gehad, 
welke hem met al die trotsch-
heid en opgcblazenlieid be
handelden, waarin de niui-
telingen nooit te kort schie
ten, wartneer het te doen ist, 
om hunne- aanmatigingen te 
doeh gelden, . r ; 

AüBESPlNE (€rABRlëi,r>EI»s) , 
Bisschop van Orleans, den 
24 Januarij 1579, nit eene 
in staatsmanhen rijke familie 
geboren, volgde, hoewel pas 
20 jaren oud, zijn': 0 0 m, Jo-
AXNES . .DE li'AüBESPINE , Op 
den Bisschoppelijken stoel 
van Orieans op; Hij werd 
te Bome in 1604 door •-.CISÊ-
MENS VIII. gezalfd. Bij' de 
studie van eenen werkzamen. 
geleerde, voegde hij den i j
ver van een waakzaam her
der, en diende tegelijkertijd 
den staat in gewigtige aan
gelegenheden; HENBRIK IV. 
en LODEWIJK - JOH. maakten, 

/op eene nuttige wijze gebruik 
van zijnen raad. Hij over
leed ie Q'reiiohle in 1620, in 
den ouderdom van 52 jaren. 
Men heeft van hém: 1.° De 
•vèteribus. ecclesia? riiïbus in 
4 . » , 1622. Dit werk ademt 
de diepgfe geleerdheid, en 
dé uitgebreidste kunde, in 
alles j wat de kerkelijke oud-
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heden betreft. — 2.° Verhan
deling over de oude tucht der 
Kerk, vooral ten opzigte der 
bediening van het allerheilig
ste Sacrament dés Altaars, 
een zeer geleerd werk. Nog 
heeft men van hem: Mntee-
keningen op de kerkvergade
ringen , op TERTULLIANUS , 
en op OPTATUS van Mlleve. 

, AÜBESPIMB (KABEL DE L') , 
markgraaf van Chideimneiif, 
broeder van den voorgaande, 
werd te Parij's in 1580 ge
boren. Na verschillende ge
zantschappen met roem te 
hebben waargenomen, viel 
hem in 1630 de eervolle post 
van groot-zegelbewaarder te 
beurt. • Twee jaren daarna 
werd hij tot voorzitter be
noemd in het regtsgeding 
Van den maarschalk DE MA-

. RILLAC, en in dat van den 
hertog van MONTMORENCY. 
De Kardinaal van BICHELIEU 
die hem deh zegelring had 
verschaft, liet hem denzelven 
weder ontnemen, en hem in 
1633 gevangenzetten. Men 
Wil, dat zulks was, wijl hij 
gedanst had, gedurende 'eene 
ziekte , die den staatsdienaar 
óp den rand des grafs had 
gebragt; anderen geven er 
geheel onwaarschijnlijke re
denen van op. Ai«NA van 
Oostenrijk stelde hein tien 
jaren daarna, in het begin 
harer regering weder op vrij e 
voeten, en herstelde hem "in 
3 650 in zijnen pos t als groot
zegelbewaarder; jftaar reeds 
|n het volgende jaar was 

men weder verpligt hem van 
denzelven te beroenren, wijl 
deze heerschzuchtige man, 
wel verre van eenig ontzag 
voor den Kardinaal MAZARIN 
te toonen, niet ophield zij
pen naam te bezwalkën, en 
tegen hem zamen te span
nen. CHaTEAUNEUP overleed 
in 1653, in den ouderdom 
van 73 jaren. Hij was een 
groote staatsman en een be
kwame onderhandelaar; maar 
zijne trotschheid was buiten
gewoon. Men heeft van hem 
gezegd, dat hij veeleer de ma
nieren van een' groot-vizier 
dan die eens staatsdienaars 
van een Christelijk hof be
zat : indien zulks toenmaals 
eene ongewone misdaad was, 
zoo is zulks na dien tijd de 
algemeene toon geworden. 

AUBESPINE (MAGDALENA; 
DE L') , echtgenoote van Ni* 
COLAAS DE NEUVILLE DE V l L -
LEROI, secretaris van staat. 
Haar geest en hare schoon
heid maakten haar töt eene 
der sieraden van het hof van 
KAREL IX. , HENDRIK UI. en 
HENBRIK IV. KONSARB heeft 
haar bezongen. Zij overleed 
te Villeroi in 1596. BERTAUD, 
Bisschop van Se'ez vervaar
digde haar grafschrift. Men 
schrijft haar eene vertaling 
in het Fransch der brieven 
van OVIDIUS en andere dich
terlijke en prozaïsche wer
ken toe. In het Museum 
der Fransche gedenkteeke-
nen zag men haar standbeeld 
in wit marmer, 
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AUBETERUE, — Zie Bou-
CHAKD en LUSSAN (FRANCIS-
cus). 

AüBIGNAC. —.ZieHEDËlMN. 

AUBIGNÉ (TflEODORUS A -

GRIPPA »') in 1550 te Saint' 
Maury, bij Pom, in het 
Fransehe Departement der 
Neder- Charente, geboren» 
maakte, onder de bekwame 
meesters, welke men hem 
gaf, zulke snelle vorderin
gen, dat hij reeds, zoo als 
men zegt, in den ouderdom 
van 8 jaren den CRITO van , 
PiiATo vertaalde; maar men 
weet dat dergelijke proef
stukken van vroege geleerd* 
heid, bijna altijd, ten .min* 
ste grootendeels, het werk 
der onderwijzers zijn, die 
steeds trachten, om door den 
roem hunner leerlingen ook 
den hunnen te vergroóten. 
Daar zijn vader, dien hij in 
den ouderdom ,van 13 jaren 
verloor, hem niets dan zij
nen naam en schulden had 
nagelaten, zoo dacht de 
jonge wees, dat de degen 
hem meer dan de pen, aan 
zijne bevordering zoude 
dienstig zijn. Hij verbond 
zich- aan HENDRIK, koning 
van Navarre, die hem tot 
edelman.zijner kamer,veld
maarschalk, landvoogd der 
eilanden en gouverneur des 
kasteels Maillezais, en vice-
admiraal van Guienne mBre* 
tagne benoemde, en, wat 
nog meer zegt, hem tot zij

nen gunsteling maakte. —* 
D'AUBIGNÉ verloor deze gunst 
door zijne weigering, om de 
hartstogten van zijnen mees
ter ten dienst te staan, en 
vooral door eene onbuigzaam
heid van karakter, welke de 
koningen niet beminnen, en 
die bijzondere personen met 
moeite verduren. Hij ver
liet het hof, en daarna het 
koningrijk, om de wijk naar 
Geneve te nemen, alwaar hij 
in 1631 in den ouderdom van 
80 jaren overleed. Deze re
publiek had hem met eerbe
wijzen en onderscheidingen 
overladen. De edelmoedig-' 
heid zijner gevoelens even
aarde zijnen moed. HENDRIK 
IV. verweet hem zjjne 
vriendschap voor &A. T R É -
MOUIM.E, die in ongenade 
vervallen en gebannen was. 
'» Sire , antwoordde . hem 
D'AUBIGNÈ , I,A TRÉÏHOUIMOE 

. is ongelukkig genoeg, de 
gunst van zijnen meester 
verloren te hebben, zou ik 
hem mijne vriendschap kun
nen weigeren op eenen oo-
genbl ik , dat hij dezelve he t 
meeste noodig h e e f t . . . . . ? " 
Het voornaamste werk van 
D'AUBIGNÉ is zijne Alge-
me ene Geschiedenis van 1550 
tot 1601 met eene Beknopte 
geschiedenis van den dood 
van, HJEXDBIK IV. 3 Dl.» 
in fol. te Saint-Jean-Ange-
ty gedrukt, niettegenstaande 
de titel te kennen geeft Maiï-
U 1616 - . 1618 — 1620. en-
herdrukt in 1626 met aan-. 
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teekenïngen en verbeterin
gen;; «Deze geschiedenis» 
«egt de schrijver der drie 
e&unten, draagt den stempel 
zgnerziel, dat is te zeggen 
<Iat dezelve met vele vrij
heid 'f < geestdrift: en achte
loosheid geschreven is. Hij 
was voor de hekeling en de 
scherts geboren, zoo alsïnen 
jsnücs uit een zijner andere 
werken, hefwelke ten titel 
voert: Confession de SAXCY 
(eene bittere hekeling van 
dien Heer, aan wieri hij 
Aet rol van MERCURHJS van 
HENDRIK IV. geeft) kan 
oordeeïen." — Naauwelijks 
was het eerste deel der Mt 
gemeene Geschiedenis in het 
Keht, of het Parlement van 
Parijs liet hetzelve verbran
den» -* HENDRIK I II . speelt 
er eene rol in , die verach> 
ting en afschuw inboezemt» 
Men verhaalt in deze gër 
sèfoiedenis» ten opzigtc van 
zïjnr karakter en zijne zeden, 
ëuizende belangrijke bijzon^ 
feheden',1 die waar kunnen 
zijn, doch welker algemee
ns bekendheid niets goeds 
kan, te weeg brengen* De 
Bijzonderheden, betrekke
lijk de krijgsverrigtingen, 
i» het beste, wat men in 
ifeze.'. geschiedenis aantreft. 
Wag bestaat er van hem: 
ï.o Lès tragirpies {de treur-

' s^eldiehlers) 1616 in 4.">•, 
ei i ' in 8;TO —- 2.o Petites 
muvfes mêlèes {kleine Mén-
geUngén) Gèneve, 1630 in 
S.vo ^ 3.o Zijd Baron de 
MENMSTM, 1731 in 12.o, is, 

vol onbeschaafdheden, en 
oneindig minder dan zijne 
Confession de SAJTCY. ~ 4 . ° 
Libre r discours sur l'état 
des Eglisës rqformées en 
France {Vrije verhandeling 
over den staat den hervorm
de herken in Frankrijk), 
1625 ia-8^o Zijn ..Leven, 
door hem zelven beschreven, 
is een dier eigenbelangen., 
welke de schrijvers zich 
nooit moesten veroorloven; 
er straalt daarenboven eene 
groote vrijheid in door, die 
van den schrijver het guns
tigste denkbeeld nietygeeft. 
CONSTANT D'AÜJGIGN*;, xle va
der van Mevrouw DE MAIN-
TENON, was de zoon" vatt 
ÏHEODOttUS AGRIFPA). 

AUBIGNV (de Maarschalk 
van). '*i- Zie STUART (RÓ* 
BERTÜS). —* ' r J 

AUEIN (Heilige), in het 
Latijn AMINÜS , wit eene ou
de , adellijke familie gespro
ten, die zich in Bretagne 
gevestigd had;, maar oor
spronkelijk 'ui t- Mngeland 
was ,> werd uit "het klooster 
Tiniillan, toenmaals Cincil* 
las, gehaald en in 529 door 
de vereenigde stemmen der 
geestelijkheid, en des volks 
op den Bisscfioppelijken stoel 
van Angeh geplaatst. Hy 
wilde zich tegen zijne ver
heffing aankanten, maai-men 
luisterde niet naar de re
den , welke zijne nederigheid 
hem inboezemde en hij wa® 
verpligt zich te laten zalven. 
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Zijne , buitengewone zacht
moedigheid belette hem niet 
standvastig te zijn, wanneer 
het om de verdediging der 
wet Gods, en de handhaving 
der gestrengheid van de ker
kelijke tucht te doen Was. 
Het was door zijne zorg, 
dat het Concilie in 538 te 
Orleans gehouden, den 30 
Canon, der kerkvergadering 
van Epaone ofEpaune, wel
ke de in dien tijd'vrij gewone 
blöedschendige huwelijken 
verbood, weder in werking 
bragt. Deze heilige Bisschop, 
overleed den 1 Maart 549 in 
den ouderdom van 81 jaren. 
Het Roomsche Martyrologi
um bepaalt zijnen feestdag op 
den 1 Maart. In 556 werd zijn. 
overblijfsel uit de aarde ópge-
dolven, en door den heiligen 
HËRMANUS van Parijs t ' in 
tegenwoordigheid van eene 
groote vergadering van Bis
schoppen t onder welke Eu-
TROPIÜS , opvolger van den 
Heilige, in relikwie-kasten 
gezet. Het grootste gedeel
te zijner overblijfselen is 
nog te Mgers, in de be
roemde Abdij van den hei
ligen ALBINÜS , door koning 
CHILDEEËRT gesticht. 'Er 
sijn in M-an/irp/t verschei
dene kloosters, kerken ;en 
dorpen.; • die den naam tan 
Saint-JtlMfr dragen; ook is 
de prachtige Bisschoppelijke 
hoofdkerk te Namen 'aan 
dien Heilige toege^¥ijd; 

AÜBIN (GUEBIER DE SAINT). 
•—•Zie GrtFEöiER, 

B. , 11 
i 

ACBI.ET (JoANN'ES BAPWSTA 
CHRISTOPPEL FusEüs);werd 
den 4 November 1720 te 
Salon in Provenee geboren , 
en heeft zich in de kruidr 
kunde zeer beroemd gemaakt. 
Nog jong zijnde, ontsnapte * 
hij het vaderlijke huis, kwam 
zich te Montpellier in de ' 
kennis der planten oefenen, 
en ging er scheep om naar 
de Spaansche koloniën in 
Amerika te stevenen, ten, 
einde aldaar de artsenijmeng-
künde uitteoefenen. Hij 
kwam in 1752 in JffranJirijk 
terug., en werd naavlle-de-
Fmnce gezonden, om eene 
apotheek en eenen kruidkun
digen tuin tot stand te bren- I 

, gen,: Na een verblijf van. 
negen'jaren op dat eiland, 
zeilde hij naar Gtiianaymt-
dekte er eene groote menigte 
planten, die, vóór hein om-
bekend waren geweest, én 
ging van daar naar Sint-Do-
mingo , met oogmerk om zij* 
ne talenten en de grenzen 
der wétenschap, waarmede 
hij zich bezig hield, uit te 
breiden. Hij verrijkte de 
kruidkunde met eene groote 
menigte .planten, en kwam 

: in 17Ö5 te Parijs met een , 
• groot aantal kostbare bouw

stoffen terug. In 1775 kwam 
: zijn werk uwer de planten 

van Gniana in het licht, 4 
DI.n in4.£o, waardoor hij de 
achting der geleerden, en 
vooral van den Heer JÜSSIEÜ 
verwierf. De planten zijn 
er in gerangschikt volgens 
de orde van LIMBUS. De 
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in Engeland geboren, ver-, 
loor door processen, die men 
hem berokkende, al de goe
deren die men hem had nage
laten. In 1660 uit Ierland te
rugkomende , leed hij schip
breuk , en was bijna omgeko
men. In het volgende jaar 
trad hij in den echt, maar was 
zoo ontevreden met zijne 
vrouw, dat hij voor iedereen 
dezen huwelijksband wilde 
verborgen houden. Op het 
einde zijner dagen achtte hij 
zich gelukkig, bij eene dame 
eene schuilplaats te vinden, 
die hem dezelve aanbood. 
Hij overleed te Oxford "in 
het jaar 1700. Men heeft 
van hem: ï.» Leven van 
THOMAS HOBBMS van Mal-
mesbury, dat niet gedrukt 
is geweest, maar waaruit 
D-1'BLACKBOURNE , die ook de 
geschiedenis van dien wijs
geer heeft geschreven, zeer 
goede bouwstoffen heeft ge
put , 16S2, in 4.to — 2.» 
Natuurlijke geschiedenis der 
provincie Surrey, in het En-
gelsch, onder dezen titel.' 

I Wandeling door de provincie 
, Surrey, een werk vol belang
rijke hasporingen. — 3.o 
Mengelingen over verschil" 
lende onderwerpen, 1721, 
in 8.vo, waarin hij over de 
fataliteit der dagen en plaat
sen, der voort&ekens, droo-
meii enz. handelt. 

abt ROSBER {Journal de phij-
sique, torn. I.) heeft hem 
een geslacht opgedragen; 
XiiMNVEUS en GAERTNER hebben 
hem dezelfde eer bewezen. 
AÜBÏ,ET is den 6 Mei 1778 
te Parijs overleden, veel 
minder roemwaardig door zij
ne zeden en de ongeregeld
heden van zijn bijzonder le
ven , dan hij'zuïks door zijne 
talenten was geweest. 

AuBKÉE, generaal in dienst 
der Fransche Republiek, 
diende in Holland, ïn hoe
danigheid van chef-derbri
gade , onder de bevelen van 
den ongelukkigén maarschalk 
BRÜNE J toenmaals opper -
veldheer des legers. Hij on
derscheidde zich den 20 Sep
tember 1799 in het gevecht 
bij Bergen in Noord-Hol
land, waarbij devereenigde 
Engelschen en Russen ge
heel de nederlaag bekwa
men. De opper-veldoverste 
was zoo zeer over de zeld
zame onversaagdheid en de 
talenten, die in deze'om
standigheid dei chefde-èri-
gade AXJBRÉE aan den dag leg
de voldaan , dat hij hem op het 
slagveld tot brigade-generaal 
henoemde. De legerberig-
ten hebben hem met lof, 
onder de officieren genoemd, 
die weinig dagen daarna zich 
te Castricum onderscheid
den. Hij is met de wapens 
in de hand gestorven. 

AÜBREV of ALBERICUS (Jo-
ANNES) den 3 November 1625 

AUBRIET , een beroemde 
teekenaar voor de natuurlijke 
Historie: deed zijn kunst
talent omtrent het einde der 
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zeventiende eeuw schitteren. 
Het is volgens zijne teeke-
ningen, dat de platen van 
het BQtanicon parisïense van 
VAIMVANT gegraveerd zijn. 
Men heeft in 5 deelen in 
folio, datgene veréenigd,, wat 
deze kunstenaar in het stuk 
van planten en vlinders het 
beste heeft vervaardigd. 

.. AUBRIOT (Hueo), bewind
hebber der geldmiddelen en 
onder KAREL V-., schout van 
Parijs, was te Dij on gebo
ren. Hij versierde Parijs met 
verscheidene gebouwen, zoo 
tot nut, als ter' veraangena
ming van hetzelve. In 1369 
liet hij de Bastille bouwen, 
om tot verschansing tegen de 
Engelschen te dienen; de 
brug Saint -Michel, die van 
Ie Ckanges de muren der 
poort Saint- Antoine, en Ze 
Peiil' CMfelet,:, ter beteu
geling der buitensporigheden 
van de studenten der univer
siteit hebben mede hun be
staan aan hem te danken. 
Toen hij in het laatste ge
bouw eenige studenten had 
doen .opsluiten, barstte "de 
universiteit, die zich in ha
re voorregten gekwetst acht
te , hevig tegen hem los;, 
en door den fïertog van BER-
RY (in onmin met het huis 
van Bourgondië, dat AUBRI
OT beschermde) ondersteund, 
liet zij zijn proces opmaken , 
en AUBRIOT werd in de Bas-
tilte opgesloten. Muitelin
gen, tnaillotins genaamd, be
nijdden h.em in ï 381 uit de« 

zelve, om hem aan hun hoofd 
te plaatsen; maar wijl Aür 
URIOTJ noch tot voorwend
sel , noch tot aanmoediging 
van openbare onlusten wilde 
dienen, zoo verliet hij hen 
reeds op den avond van dea-, 
zelfden dag y de wijk naar 
Bourgondië 'nemende. Hij 
overleed in 1382. — JOANNES 
AUBRIOT , uit hetzelfde ge
slacht, was; van, 1342 tot 
1350 Bisschop van Ckalons-
sur-Saöne. » 

AÜBRY (JOANNES), een Pries
ter-, te MontpeZlier geboren > 
doctor in de regten, Abt van 
JYotre Dame de PAssomp-
Urn (onze lieve Vrouw He
melvaart) , maakte bijzonder 
veel werk van de beqefening 

: der scheikunde. Met den 
; titel van gewoon geneesheer 
des konings vereerd, oefen
de bij zijne talenten te Pa
rijs uit, en deed vervolgens 
ter bekeering der ongeïoo-
vigen, eene reis naar het 
Qosten. Maar niet zeer te 
vreden met den uitslag de
zer onderneming, kwam hij 

; in Frankrijk terug, met oog-
; merk, om er een geneesmid
del, uit te vinden^ dat hem 

; door deszelfs uitwerkselen 
'• beroemd kon maken. Hij 
vond er een, waarin hij,-zoo 
met goed als kwaad gevolg, 

! een groot vertier had. Hij 
overleed in 1667, vele wer
ken, nalatende, die,- zich 
door het zonderlinge van der-

; zelver titels onderscheiden : 
l.o 'jfrff merveille du nwide 
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o» la Mèdecine véritable 
rèssuscitèe (Het wonder der 
wereld, of dé ware genees
kunde verrezen), Parijs , 
1655, in 4.w — 2.o Le tri-
omphe de Varclde et le dés-
espoir de la mèdecine {De 
zegepraal der levenskracht-i' 
en de wanhoop der genees-
Jiiindé) ibid 1656 in '4.™ De
ze beide werken zijn ook, 
vereenigd, onder dezen ti
tel in het licht gegeven: >La 
mèdecine universelle et vé-
ritable, pour toutes sortes 
de maladies les plus déses-
pèrëes (De algemeene eê wa
re geneeskunde, voor aller
lei zelfs de meest hopelooze 
ziekten) in 4.<*> —- 3.o Mré-
gé des secreis de RAJMOSD 
ÏJULIE (Kort begrip' der ge
heimen van RAIJttVïfDVS 
JUVLLE) in 4. t0 enz. Nog 
heeffc men van hem een boek 
vol geestvervoering, dat'met 
déze woorden begint: Aan 
het publiek^ tot eer en roenï-
van God; ik zal de trompet 
des Evangelies èeginnen,eïiz. 

AUBRY , geneesheer, - * 
Zie AÜBERY. 

AUBRY (JACOBITS KAREL), 
een waardige medestréver 
van COCHIN en NORMANT, 
werd "itt 1707, bij hef par
lement van Parij's, zijne 
geboortestad, als advokaat-
aangenomen, en pleitte met 
zeer veel roem. Zijn voor
naamste talent bestond in 
het aanwenden van bedekte 
scherts, eenekunstgreep, die 

in het algemeen hatelijk i s , 
en wanneer zij te dikwerf f 
aangewend wordt, der ware 
welsprekendheid even zoo 
min gunstig kan zijn, als 
zij geschikt is» om het ka
rakter van den redenaar tot 
eer t&- verstrekken.': Men 
heeft van hem een groot aan
tal Comuitatien en gedruk
te meiuoriën , doch in ver
schillende Bibliotheken ver-
Spreid. Degene, welke het 
meeste gerucht hebben 'gé-
maakt, zijn zijne beide Con-
sultatiën voor SOANEN , Bis
schop van Senez;: de eerste 

, door 20 en 'de tweede door 
50- advokaten onderteekend; 
deze raadplegingen' van ad
vokaten in eene leerstellige 
en enkel kerkelijke' zaak 
bragteri niet" het minste uit-

' tverksel te \veeg. De gê-
heele wereld stond verbaasd, 
eerten advokaat tegen de uit
spraken der algenieene kerk, 

, tè zien opstaan, en de we-
derspannigen tegen hare be» 

, sluiten tot Heiligen te verhet-
' fen. Hij' overleed in 1739» 

AÜRRY (FRANCISCÜS) , werd 
in 1749 te Parijs geboren | 
zijn vader was een handel-
drijvende grondeigenaar in 
Provenee. Hij volgde in den 
beginne de loopbaan der wa
penen , en was in 1789, toen 
de omwenteling begon los te 
barsten, kapitein der Artil
lerie. Hij was een der heet-
lioofdigste voorstanders der 
Re «o/«^onderscheidde zich 
zelfts door zijn Patriotismus > 

file:///veeg
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en.:. verkreeg daardoor, dat 
hij door liet De^ du Gard in 
1792 als afgevaardigde naar 
de. nationale Conventie werd 
gezonden. Hif stemde voor 
den dood" des konings; „met 
uitstel, tot op de aanneming 
der Constitutionele akte door 
het volk, verklaarde zich 
den 10 Junij tegen* de i»e-
sluiten van '31 Mei 1.F9&, . 
en was een der afgevaardigd' 
den welke door d̂e party 
Moniugm gearresteerd wer-1-
denk In FebruariE) 1794; tot 
lid van. hét €tomïïè:xva. al
gemeen welzijn benoemd y 
hield hij zich voornamelijk 
met het militaire -gedeelte 
bezig, en werd beschuldigd, 
een groot aantal vaderlandsch 
gezinde officieren, "waarön-i 
der ook MASSENA: en B6NAJ 

FARTE, buiten .het leger te 
hebben gesloten."Deze laatste" 
heeft hem zulks- nooit ver
geven. AÜBKY maakte ge-: 
meene zaak niet de leden 
der partij ÜHcMen , begun
stigde de hevigste vijanden 
der omwenteling, en "liet de 
•vfet van den 'ó Brumaire? 
welke dé adellijken en de-
bloedverwanten der uitgewe
kenen van de publieks amb-* 
ten tiitslool,..-. weder voordra
gen* Hij is 'het , ; die het 
militaire wetboekvoorstelde, 
hetwelk nog in werking i s ; 
en die, als lid van don raad 
der vijfhonderden', "steeds 
een stelsel volgde,- dat de-
herstelling der BbuRBöfts ten 
doel scheen te hebben; Atr-
8R-v «telde een groot: aantal 

maatregelen voor, voorname
lijk tegen het éirecioriuM 
gerigt, vraagde de verster-* 
king der wacht van het wet?-'' 
gevende ligchaswn; maakte. 

/ de ophanden zijnde komst 
van krygsbendeh ïn den om
trek* van Parijs, en .de met 
Aei'VGjislitutie strijdende he

rwegingen derzelve bekends 
vaarde heviglyk los tegen. 

: de lAvillekeurigéJ :ai'zejttïngett; 
;van ambtenaren, «n liet door • 
•'; eene boodschap; aan; het •<$&> 
rerJöriummexalèÊM dabdk 
zaken verklaring-vragen. (NseaL 
dat de partij €lichien\ de 
inederlaag had bekomen, ijverd' 
IJAÏIÖRT -naar Cayenne ver-.. 
jbannén \1 van waar hij iaet / 
'-;I?icJa'BSRU'en sommige-ande*: 
ireniop eené praauw ontsnapte^ 
; die. hen -. naar ü'emerkry- évès* i 
jhragt. Van daér zeilde hij -
-naar de Vereemgdë; Staf-ëk*; 
die hij eenigen tifd daarna 
verliet,,; om naar -Engeland": 
overtesteken, alwaar hij door 
de hertogen van PoRTiix» 
en WICKAM oj> -eene uitstè»; 
kende vrijz* onthaald wJerd. 
Hij is óp dat eiland gestort 
ven, daar hij de eenige déje~ 
bannelingen Was, die niét;: 
naar' Mrankrijh kon lerug«: 

keeren, toen dezelve in 1799i 
alle teruggeroepen werdenij 
der wraak van BONAPARTE^ 
toenmaals. eersten Consul, 
had hijs het te wijten, dat 
hi j , alvorens den geest te 
geven, zijn vaderland ToiqfcV.-. 
inögt wederzien, z. v •";/ 

AüBRT (JöANNES BAPTIST.i), 
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werd in 1736, te Deyvillier, 
bij Epinal in het Fransche 
Departement des Vosges gé-
lioren. Reeds vroeg werd hij 
voor den geestelijken staat 
bestemd, en ging te Moyen-
Moutier in de orde der Be-
nediktijnen van Saint-Vdn-
nes. In den beginne besteed
de hij al zijnen tijd aan het 
lezen van nuttige boeken, 
waarvan hij uittrekselen 
maakte, die hem in het 
vervolg van veel nut waren. 
Nadat Pater REMIGIÜS CEIL-
MER , die de geschiedenis 
der gewijde en kerkelijke 
schrijvers in het licht gege
ven had, overleden was, 
werdAüBRY, met een'zijner 
medebroeders belast, dezel
ve te vervolgen. In korten 
tijd hadden zij een aanmer
kelijk boekdeel zamenge-
steld, dat de goedkeuring 
en den lof van al de Bene-
diktijnen verdiende, doch 
dat, wijl de uitgever er 
slechts eenen zeer geringen 
prijs voor geboden had, niet 
het licht heeft gezien. Na 
de vernietiging der religieuze 
orden, zag Pater AUBKY zich 
tot eenen staat verwezen, 
die zeer nabij aan de be
hoefte grensde, en verpligt, 
om van de opbrengst zijner 
pen te leven. Men heeft van 
hem; 1.° l'Ami pUlosophe, 
«u l'on trouve V essence, les 
especes, les principes, les 
signes jcaractéristiquês, les 
avantages et les devoirs de 
VamitU. {De wijsgeerige 
vriend, waarin, men het we' 

zen, de soorten» grondbe
ginselen, eigenaardige hen-
teekenen, voordeelen enplig-
ten der vriendschap, vindt 
opgeieekend) 1774,, in 8.vo 
«*- 2.° Theorie sur Vamedes 
bpes, (Bespiegeling over de 
ziel der dieren), 178Ö en 
1790. — 3.° Questions phi~ 
losophiques sur la religion 
naturelle, — (IVysgeerige 
vraagstukken over den na
tuurleken godsdienst), 1783, 
in 8.vo Niettegenstaande, dat 
de stellingen en tegenwer
pingen van het hedendaag-
sche ongeloof, op eene ze
gevierende wijze in dit werk 
wederlegd worden, zoo is 
hetzelve echter evenzeer 
door de wijsgeeren D'ALEM-
BERT en LALANDE, als door 
de Abten RIBAMJER en BER-
GIER geprezen. Daar de abt 
GÜINOT hetzelve in zijne 
wijsgeerige lessen had wil
len nekelen, beantwoordde 
AUBRY zulks, door het werk, 
getiteld: Lettres critiques 
sur plusieurs qiiestions de 
la mélapAysique moderne 
(Ophelderende brieven over, 
verscheidene verschilpunten 
der hedendaagsche bovenna-
tuurkundë). w- 4.° Lepons 
métaphysiques,, k un milord 
incrédnle ,, sur Vexistence 
et la nature de Dieu, (Bo-
vennatuurkundige lessen aan 
eenen ongeloovigen Milord, 
over het beslaan en de na
tuur van God), 1790. — 
5.o PAnti-C'oKJoiLLAC, on 
harangue aux philosophes 
modernes, (De Anti - Cox-
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DttLAC, of aanspraak tot 
de hedendaagsche wijsgeeren) 
1801. 'r- 6.0 Nouvelle theo
rie des êtres, (Nieuwe be
spiegelende kennis der we
zens) 1801, een werk., dat 
in het Journal des débats 
sjeer gehavend werd, waar
op de schrijver antwoordde 
door zijne verdedigende en 
beoordeelende brieven, aan 
de Reereit , QÉOFFMÓI "en 
MoifGlïï; ~k- 7.o Iie nouveau 
MENTOR"(De niemoe MEN
TOR) , 1807.; een werk, dat 
juisteen duidelijke denkbeel
den bevat, over de weten
schappen, de schoone letteren 
en kunsten. AUBRY is den 4 
October ,1809, te Commercy 
overleden, even zeer beroemd 
door zijne deugden, als door 
de talrijke werken, welke 
zijne ^en ter wereld heeft 
gèbragt, "•...:• 

.AÜBUSSON (PETRUS p ' ) , 
Grootmeester der orde van 
den heiligen JOANNES van 
Jeruzalem, werd in 1423 
in he* oude Fransche gewest 
laMarche, uit eene zeer aan-
ziehlyke ,.' familie geboren. 
Reeds vroeg ontwikkelde 
zich zijn moed. De Tur
ken verwoestten toenmaals 
Hongarije. AÜBUSSON volg
de ALBERTÜS, hertog van 
Oostenrijk, schoonzoon en 
veldheer van SIGÏSRTÜNDUS.; 
en in eenen slag, op de on-
geloovigen gewonnen, hragt 
hij het Christelijke voetvolk, 
dat begon te wijken, weder 
\ : III. DEEL. 

bijeen, en vuurde hetzel
ve zoodanig aan, dat het 
18,000 vijanden deed sneu
velen , en de overigen op' 
op de vlugt dreef, De jon
ge krijgsman kwam in zijn 
vaderland terug, en maakte 
zich hij den Dauphin -,\ zqori 

; van KAKEL VII. bemind* Hij 
vergezelde hem in 1447 bij 
het beleg\van. Montereau-
Fawlt-Ymne, - hetwelk die 
Prins bestuurde, en gaf er 
dezelfde bewijzen van: dap~ 
perheid, welke hij in 'Mon-
garifs had aan den dag ge-r 
legd. Toen de Dauphin la
ter tegen zijnen vader, was 
opgestaan, ,had B'AUBUSSQKS 
genoegzamen invloed op zij
nen geest, oin hem te bewe
gen , de wapens nederteleg-
gee. ICAREII VII- , die hem 
bij deze gelegenheid leerde, 
kennen, zeide van hem";, dam
men ̂  zelden zoo veel' vunr. 
met zoo vele wijsheid ver-
eenigd'". ziet. Het verhaal 
der schoone heldendaden van 
HÏJNUDE, en der wreedheden, 
door de Turken uitgeoefend, 
ontvlamde zijne verbeel
dingskracht. Hij begaf zich 
naar RAodus, om als ridder, 
te worden aangenomen. In 
1457 zond de Groot-meestee 
BE MiiiiY «,'AUBUSSON, die 
reeds Commandeur was, naar. 
den koning van Frankrijk y 
om zijne hulp tegen de vij
anden van den Christelijker* 
naam interoepen. Hij kweet 
zich op eene uitmuntende 
wijze van dit gezantschap. 

! 
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Bij zijne terugkomst werd hij 
tot eersten baillimo verko
zen , en vervolgens tot Groot-
prioor van Auvergne, eene 
Waardigheid, die hij in 1476, 
na den dood van J. B. DES 
UKSINS-, nederlegde, ómflen 
Godsdienst, in hoedanigheid 
van Groot-meester; ten dienst 
te staan. Aan het hoofd zij
ner orde geplaatst,bemoeide 
ïï'AuöussoN zich, om dezel
ve uitwendig te doen eerbie
digen, en om de inwendige 
aangelegenheden derzelvé te 
regelen. Hij liet de haven 
van Rhodus met eenegröote 
keten"afsluiten, bouwde io-
jrehs ên scliansen; en maak
te al ;het hoo.dige gereed , om 
ÏVLvHoiïEn I I . , veroveraar 
van Eonstcmtinopel, die 
Rïïödns reeds sedert lang 
bedreigde, het hoofd te kun
nen Meden. Bé vloot van 
MAHQMED verscheen in 1480 
voor het eiland, én bestond 
nit 160 zeilen met 100,000 
manschappen bemand. Maar 
de dappere tegenstand der 
ïthodianen, en vooral de 
schrandere moed van den 
Groot-meester, die er "vijf 
aanmerkelijke wonden ont
ving , noodzaakten de Tur
ken twee maanden daarna, 
het beleg optebreken, 9,000 
gesneuvelden achterlatende, 
en 15,000 gekwetsten mede-
nemende. » Uit het verhaal 
dezefc gedenkwaardige bele
gering, vernemen wi j , dat 
een heilige Franciskaner -
Monnik, ANTOJSTOS FRADIN 
genaamd, vee! toebragt, om 

den moed der Rhodianen aan-
tevuren, onder welke hij de
zelfde rol speelde , als de 
gelukzalige GAPISTRAN te 
Belgrado had gedaan." In 
het volgende jaar maakte 
MAHOMED II. zich gereed, om 
Rïïödiis?oy> nieuw te belege
ren; maar dé dood verijdel
de zijne tmtwerpén. BAÏAZÉT 
I I . , zijn oudste, en ZIZIM? 

zijn jongste zoon,betwistten 
elkander het rijk 5 wijl de 
laatste den troon zijns vaders 
niet had kuttnen beklimmen, 
zoo verzocht hij aan de Rho-
dianen, om êene schuilplaats. 
D'AUEÜSSÓN verleende ."hem' 
dezelve in 1482, en beval, 
dat men hem als den zoon 
eens keizers, en als koning 
zoude behandelen. .Na ier
loop van drie maanden, liet 
hij dien. vorst, om hem aan 
dè hinderlagen zijns broè-

; ders te onttrekken, naar 
Frankrijk overbrengen, en 
hem door ridders in de 
Commaixderij van Bourg-
neïif in Poitou naauwkëuri# 
bewaken. Vele Ver'stcn 
vraagden hem, om hem aan 
het hoofd hunner legers te
gen BAJAZET te plaatsen. Bij 
voorkeur stelde hem n'Au-
BUSSON in handen der agen
ten van INNOCENÏIUS VÏÏI« 
(Zie ZIZÏM). Uit erkentenis 
vereerde die Paus, die aan 
den Groot-meester reeds de 
titels van Scïdld der Kerk 
en Verlosser der Christen" 
heid had gegeven, hem daar
enboven in 1483 nog met het 
purper, en stond van het 
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regt af; om de Geestelijke 
ambten te begeven. —- » De 
ongeloovigen, zegt een ge
schiedschrijver waren zoo 
wel overtuigd, dat aan zijn 
lot , dat van het eiland ver
bonden was, dat zij twee 
vermomde booswichten om
kochten, om hem te ver
moorden; maar de Hemel 
kon niet gedoogen, dateene 
misdaad, welker gevolgen, 
in deze treurige omstandig
heden/Voorde geheele Chris
ten-wereld zoo noodlottig 
zouden zijn geweest, ten uit
voer werd gebragfc." BAJA-T 
ZET moest hem, ondanks 
zich zelven, hoogachten en 
eerbiedigen. Hij liet hem 
betuigen, dat hij nimmer den 
vrede zoude storen, en gaf 
hem tot onderpand zijner 
vriendschap, de hand van 
den heiligen JOANNES , die 
JESUS CHRISTUS gedoopthad. 
Daar D'AUBUSSON eehen 
kruistogt tegen de Ottöma-
nen , aan welks hoofd KAREE 
VIII. Zich zou hebben be
vonden, niet kon zien ver
wezenlijken r en daarenbo
ven, over den geweldigen 
dood van Zizira, zijnen gun
steling, zeer getroffen was, 
zoo verviel hij in eene kwij
nende ziekte, die hem den 
13 Julij 1503, indenouder-
dom van 80 jaren in het 
graf sleepte. De orde heeft 
geen volmaakter hoofd gehad. 
Zijn leven was dat eens helds 
geweest, en zijne laatste 
dagen, waren die vaneenen 

Heilige. Het algemeene'ka
pittel van Wtodus beval, dat 
de Godsdienst hem uit de 
algemeene schatkist een me
talen praalgraf zoude oprig-
len, met een grafschrift ter 
vereeuwiging zijner helden
daden. Hij heeft zelf het 
verhaal zjjner krijgsverrigT 
tingen onder dezen titel ge* 
schreven; PMKMT JTABVS-
'SONI Rhvdiamm, tnilitum 
magistri, de servata uree 
prc&sidioque suo et insigni 
contra Twcas Victoria, ad 
FRIDERIÖÜM III. relatio, 
in het 2.e deel van Rerum 
germanicarum scriptores van. 
ÉREHER. Pater BOUHOURS 
gaf; in 1677- zijn Leven ia 
4.*o"en in 'ï%.° ih het licht. 

: AUBUSSON. (dFfeANClSCUS ,. 
Burggraaf ;'&*),,.. Hertog van 
la Feuillade t Pair en Maar> 
schalk van Frankrijk, on
derscheidde zich in 1650 bij 
den veldslag ,van Rketel, 
bij de belegeringen van Mou~ 
son, Valenciennes en Lan-
drecies, en in 1654 bij die van 
Arms, alwaar hij een der 
«ersten was •, die de vijande
lijke verschansingen, stor
menderhand innamen. Hif 
onderscheidde zijnen moed 
niet minder in den slagvatt 
Suint-Qothardtegen deTur-
ken. Hij' volgde den koning * 
in 1674 bij de Verovering 
van Francfre-Comté, en 
maakte zich met den degen 
in de hand, meester van het 
fort Smnt-Ftienne. Hij werd 
2 . . . . . ••• '-'"; B 
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vervolgens, nadat • Sicilië 
het Spaansche juk had afge
schud, tot onder-koningvan 
dat 'eiland benoemd; maar 
wijl het" gedrag- der inwoners 
van hetzelve, hem laan hun
ne •opregtheid had, doen twij
felen' , verliet hij hen in liat-
welfde jaar, : en radde de troe
pen ,- die hem vergezelden , 
<toor essen 'aftogt, die hem 
•aseer tót eer verstrekte. Hij 
is het, die, na het paleis 
van Senneterre gekocht te 
hebben, hetzelve. life-fc afbre
ken, en .er'...in 1GSS, een 
standbeeld' van LODEWIJK den 
Grooie ïiét oprigten, op een 
plein des Vief air es genoemd. 
Hij overleed plotseling in 
3691 , slechts den tijd hen-., 
bende om uit te roepen: 
Mogtik toch vaar God ge
daan hebben, hetgene iaat ik 
voor den koning heb gedaan. 

:.':.-AüCömt (JOANNËS BARBIER 
ï»5). .-r. laè'i BAREIER D'AU-
•COÜR (JOAIOÏES) . ; , •"• t • 

At'öEBEET̂ HJERMANüs) een 
•ïegtsgeleerde van- Orleans, 
•een leerling van ALCLVT , be
zocht ïiaïiii, en .vervaardig
de cenen berijmden Lof: van 
Venetië, dat *héra 'uit erken
tenis tot ridder van den hei
ligen MARCÜS ibcaoemde. en 
•hem de goiiden keten der 
•orde. met de medaille van 
den Doge zond. HENDRIK 
III. 'veradelde Iieni, met de 
vrijheid, om leIie-bloem.cn (e 
dragen. H|j.overleed in. ï 598, 
meer dan 80 jaren oud jap- ' 

de. Zijne dichtwerken zijn 
onder andere: 1.°Romapoe
ma f Parijs,, 1555, in 4. t0 

— 2.« Venitics, •peema, Ve-
nelië, 15S'3 in 4.w .waar
over wij boven gesproken 
hebben. — 3.° PAMTMENO-
JPE, poema, P«r-j)V, 15S5 in 
4.*° Bese • Gedichten zijnia 
1.(103, u: Urn/over 'm *S.V0 

gezamenlijk uitgegeven. SCE-
VOW: BE S.VINTE-'MARTIIR 

heeft zijne lofrede onder die 
der beroemde , mannen ge
plaatst.. —...Men .moet.hem 
niet verwarren met SIA-TTHIAS 
AUDEBERT , , welke Flares J). 
Merüardi ena. heeft ge
schreven, . . : • ' • 

AUBEBERT (JoAKNES BAP-
TISTA), een beroemd schil
der en; natuurkenner, werd 
in 1759 te Rochefort geho-
ren. Hij begon zijne stu
diën, onder de leiding zijns 
vaders, die in de "kosten 
eener beschaafde opvoeding» 
niet kunnende: voorzien, hem, 
als. ware het , : aan zijn Jet 
overliet, en, hem naar Parijs 
list vertrekken. Zonder an
dere middelen van bestaan 
dan zijne schranderheid, be
gon de jonge AïïDEBERT,om 
een bestaan te vinden, por
tretten in miniatuur te schil" 
deren, waardoor hij de aan
dacht van den Heer B'ORCÏ', 
algemeen ontvanger der fi
nanciën, en een edelmoedi
ge- en verlichte vriend dei' 
natuurlijke historie, tot ssich 
trok. Hij koos kvivpxmf 

'.om de belangrijke ycoïwcr* 

http://leIie-bloem.cn
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pen, zijner prachtige verza
melingen te schilderen, en 
zond hem naar Engeland m 
Bolland, om zich met nieu
we voorwerpen van dien aard 
te verrijken- Hij bragt on
der andere dingen, de .Ge
schiedenis der Insekien van 
OMVIER , Lid van het Fran
sen* Instituut mede terug. 
Niemand voor hem was 
op hot denkbeeld gekomen t 
om de figuren in kleuren te 
drukken, en zelfs verschil
lende Meuren op eene -zelf
de plaat te vereenigen, hij 
deed de waterkleuren , door 
duurzamer en vaster kleuren 
in olieverw vervangen. Het 
gehikte hem in den druk de 
goud kleur zoodanig te doen 
schitteren, dat dezelve het 
treffendst uitwerksel te weeg 
bragt; hij maakte er een© 
hij zondere oefening van., om 
de vereischte kleuren voor 
al de dieren te vinden /wel
ke hij wilde voorstellen, en 
zelfs de geringste bijzonder
heid, werd does,- hem niet 
over het hoofd gezien. Men 
heeft van hem: i.o mslotre 
naturelle^ dés singes, des 
makis et galeopitfrèqucs 
{Natuurlijke Historie der 
apen, makte en vliegende 
katten) Parys, JSOO I.'Dl. 
gr. ' in ,foï. bevattende 162 
platen..— 2.° Bistoire. des 
colibris , des oiseaux - moti-
ches, des jacatnars et des 
promerops (Gesc/dedenis der 
kolibries, ,. vliegen - vogels, 
Hakman en hujf- specfiteü) 

. B 

1. Dl. gr. ia fol.; vooral 
liierkwai'ti'dig door «ie prach
tige typugrapliisehü uitvoe
ring, en waarvan er slechts 
aOü^esempIarea ssijn. gedrukt. 
— 3.o Hisioire <ies yrimps-
raus et des oisemu; de pa
radis {Geschiedenis der pi-m-
pelmeezen en paraiyxm-
gels). Zijn doad,,. die in 
1800 plaats had, belette hem 

„dezelve in het licht te «e-
ven; doch deze tvvee laatste 
werken zijn vervolgd , door 
de zorg van de Heer Bes-
ÏUY, die er de bouwstoffen 
toe bozat, en dezelve in 
18Ü2, onder den titel van 
O-teem® dorés, uu d, refleïs 
metulliqiies, 2 ï)l.n «r. in 
fol. .en g r .* in4 . t 0 , fn het 
licht heeft gegeven. 

AüDEBERTUg of AtJTPERTUS 
(Ileilige), werd den 21 Maart 
633 tot Bisschop vanltowe-
rijk en Arms gezalfd, wel
ke beide stoeien, alstoen 
vereenigd waren, gijn on-
dërrigt, door de heiligheid 
zijns levens versterkt, bragt 
alstoen wonderdadige uit
werkselen te weeg. De be
keering van den heiligen 
•IUNDEMNUS was de- vrucht 
fpner gebeden en tranen. 
De graal* VINCENTIUS , AL-
BETRADA.» zijne echtgenoote j, 
de heilige AJM>EGONDA , zijne 
zustor, ontvingen het orde-
Meed uit de handen van den 
heiligen Bisschop. Al dezo 
Heiligen stichtten kloosters 
op fijnen raad; mik sticht-
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te hij er eenige en bouwde 
verscheidene kerken. In 666 
deed hij de vervoering der 
overblijfselen van den heili
gen VEDASTUS (WAST, VAST 
of VAAST) van Arras, en 
fcragfc veel toe tot de stich
ting van het klooster., dat-
den naam van dien Heilige 
draagt. Hij deed den Gods
dienst en de beoefening der 
heilige letteren in Henegou
wen en Vlaanderenhloeijm, 
overleed in 668 , na zes en 
dertig jaren de Bisschoppe
lijke waardigheid te hebben 
waargenomen, en werd te 
Kamerijk in de St. Pieters* 
Kerk begraven. Dit was 
eertijds eene beroemde abdij, 
onder den naani van dien hei
ligen Bisschop bekend. De 
Abt GODESCARD , in het le
ven der vaders, spreekt over 
hem op den 13 December, 
Aie zijn leven, door MABIL-
I.ON, Act, Ben. 1. t. 2. 
pag. 873. 

AüBEBRAN» " (STEPHANUS) , 
Monnik .van Saint-AIMre van 
Viermant, werd, na eerst 
prioor van Turet in Auver-
gne, en daarna schatmeester 
en grootvfcamerling der Room-
scheKerk, geweest te zijn, 
töt Bisschop vmMonte Cas* 
stna, van Saint-Pons, en 
eindelijk in 1331 tot Aarts
bisschop van Toufouxe ver
kozen. De geschiedenis zij
ner verheftng j g merkwaar
dig. Toen hij i n zijne prio-
mj van Turet was , gebeur
de het, datPaxuws HOGER., 

monnik van Chaise-Dieu van 
Parijs, alwaar hij zijne stu
diën volbragt had, terugko
mende, in het woud van 
Rendant in Auvergne^ be
stolen werd, zoodat de die
ven, hem slechts een een
voudig opperkleed overlieten. 
In dien .staat sloeg hij den 
weg van Turet i n , en werd 
door den prioor zeer wel ont
vangen , die hem een kleed 
gaf, en in zijne behoeften 
voorzag. ROGER van dank
baarheid doordrongen, zeide 
tot den Prioor: Wanneer 
zal ik het gunstbewijs kunnen 
beloonen, hetwelk gij aan 
mij betoond heb? —. Wan
neer gij fims zuit zij}li 

antwoordde AUDEBRAND. Na--
dat RoGER, ónder den naam 
van CMMENS VI . , Paus ge
worden was, herinnerde hij 
zich dit antwoord, riep zij
nen weldoener tot zich, en 
overlaadde hem met welda
den. Dit voorval vindt men 
uitgedrukt in het grafschrift, 
hetwelk men in de kerk van 
JStotre Dame d'Enlre-Sainls, 
teClermontlas, en dat door 
STEPHANÜS BALUZE, in zijn 
werk, getiteldMtifrisonius 
is gedrukt. 

AÜDENRODE (P. F. VAN) , 
werd te Lombeke JYotre Da
me , bij JVinove (prov. Oost' 
Vlaanderen) geboren, en ge
noot inl772de eer, Primus 
der beroemde universiteit van 
Leuven te zijn. Na eerst 
Lector aan het colïegie van 
den Paus, en Licentiaat ïn 
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liet canonieke en burgerlijke 
regt te zijn geweest, werd 
de Heer VAN AUDENRODE ach
tereenvolgens Hoogleeraar der 
Wijsbegeerte in de pedagogie 
van het Var&e/i, president 
van het kleine collegie van 
den heiligen Geest, kanonik 
der St. Pieterskerk, enz. 
en deed zich in al deze be
trekkingen, als eenen man 
kennen > die eene diepe ge
leerdheid met eene vurige 
godsvrucht vereenigde, Na 
den 12 September 1828 de 
H« Misofferande nog te heb
ben opgedragen, werd hij 
plotseling dooi- eene ziekte 
overvallen, die zoo snel 
toenam, dat-hij in den 
nacht van den 14 op den 15 ' 
daaraanvolgende reeds met 
de heilige Sacramenten der 
stervenden bediend werd, 
en in; den morgen van den 
15 zijnen geest in de han
den van zijnen Schepper o-
vergaf. 

AUDEUS of Atroius , hoofd 
«Ier Aucliè'rs , was uit Me-
sopotamië. Een vurige en 
bittere ijver deed hem" om
trent het midden der vierde 
•céuw een scheurmaker wor
den; Dittrotsch, zwartgal
lig mensch , begon met he-
viglijk . tegen eenige leden 
der kerk uittevaren, die zij
nen nijd opwekten, en, ein
digde met zich van dezelve 
aftescheiden. Hij onderwees 
zijnen leerlingen, dat men 
het Paaschfeest even als de 
; ' ; • . B 

Joden moest vieren: dat God 
eene menschelijke gedaante 
had, dat de duisternis , het 
vuur en het water geene 
oorzaak hadden , en eeuwig 
waren. Even als alle sek
ten-stichters, bootste hjj op 
eene gemaakte wijze «eer 
strenge zeden na. Hij had 
ëenen onoverwinnelijken af
keer voor alle toegevendheid, 
die hij met den hatelijken 
naam van menschelijk ontzag 
bestempelde, Onder de zwak
ke geesten en, ongeruste ge
moederen , vele voorstanders 
gevonden hebbende, werd 
h i j , verre van zijne prose
lieten, naar Scgi/iië verban
nen. Van daar ging hij naar 
het land der Gothen , alwaar 
hij eene nieuwe kudde tot 
stand bragt. Hij stichtte 
kloosters, waarin de maagr 
delijke zuiverheid en de afge
zonderde levenswijze hoofd-
vereischten waren. Zijne sek
te werd na zijnen dood door 
verschillende liisschoppen be
stuurd , die hjj zelf had aan
gesteld,- maar daar deze bis
schoppen, voor het jaar 377 
overleden vvaren , zoo bevon
den zich de Audiërs, tot een 
klein getal beperkt; zij Jbe» 
gaven zich naar de kanten 
van den Enphraat, in hét land 
van ChaMde, alwaar z i j , 
volgens TiiEonoRETUS (Hïsf-, 
eccl. Ub., 4 , cap, 9»), wel
dra van hunne eerste ge
strengheid ontaardden, en 
zelfs een zeer ongebonden 
leven leidden» Bj gayen <fe 
4". - .. ': : ' • • . 
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ontbinding aan de boetelin
gen , zonder eenige canonie
ke Voldoening, zich, vol
gens een zeer belagchclijk 
gebruik, tevreden stellende, 
met hen tüsschen de gewij
de en apocryphe boeken te 
doen doorgaan. Pater PETAU 
beweert, dat de heilige Aü-
GUSTINUS en THEODORËTUS de 
gevoelens der Andiërs niet 
wel begrepen hebben en dat 
zij niet hebben opgemerkt, 
Wat de heilige EPIPHANUS er 
van zegt, die, volgens hem, 
hun' niets anders toeschrijft, 
dan dat zij gelooven, dat de 
overeenkomst van den mensch 
met God, in het ligchaam 
bestond. Maar het schijnt 
dat dit gevoelen zelfs het 
anthropomorphismus (*), uit
drukt ; ten zij men mogt voor
onderstellen , dat deze lig-
ehameïijke overeenkomst, 
xegtstreeksJ. C. betrof. Vol
gens deze dichtregels van 
PRUDENTIUS: 

CHRISTUS, imago Patris, nos 
CHRISXI forma et imago. 

„ Fing-imur in faciem, JDomini 
bonitate superna, 

Venturi carne in nostra post 
secula CHKISIT.' 

Op het einde der vijfde eeuw 
bestond deze sekte'reeds niet 
meer. 

AtibiFERT (HERCULES), van 
Varpentras, een godvruch
tige en geleerde Overste der 
Christelijke leer (Doctrine 
chrétiemie) pom en meester 

(*) Loer, waardoor aan Qofl 
foogekend, 

van FiÉOHlER, werd . door 
zijnen leerling overtroffen, 
l i j werd den 16 Blei 1603 
geboren, en overleed in 1659. 
Er bestaan van hem: l.o 
Oraisons funèores (Lijkre-
den)> — 2.o Questions spi-
rituelles et curieuses sur 
les Psaumes (Geest- en be
langrijke vraagstukken over 

Je Psalmen), 166S inl2.m° 
De kansel was te zijnen tij
de aan den hoogdravenden 
stijl der Italianen en Span
jaarden overgegeven. Hij 
was een der eersten, die 
er zich op bevlijtigde , om 
de uitdrukkingen met de 
denkbeelden, en de woorden 
met de zaken in verband te 
brengen, en baande op deze 
wijze den weg tot de ware 
welsprekendheid. 

AUDlMtEtt (JoANNES BAP-' 
TISTA B') , een edelman van 
Draguignan in Provence, 
of, volgens anderen van Mar-
sellle , buitengewoon afge
vaardigde aan de hoven van 
Mantua, Parma, Modem 
en Lotharingen, overleed te 
Nancy in 1733, in den ou
derdom van 76 jaren. Men 
heeft van hem: Géographie 
ancienne, moderne et kisto-
rique (Oude, hedendaagsche 
en geschiedkundige aard-
rijksbeschrijving) 2 dl." in 
/ j > , 1689 en 1690 en in 3 
dl.n in 12.0, 1694, welke 
slechts eenige deéïen van 

eene menschelijke gedaante wordt 
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Europa bevat. De geluk
kige overeenstemming, wel
ke de schrijver tusschen de 
aardrijkskunde en geschie
denis' daarstelt, doet ons zeer 
betreuren, dat hij zijn,werk 
niet voltooid heeft. 

ATJDIGTJIER (VITAMS) ; een 
slechte schrijver en een even 
slecht dichter, werd omtrent 
het jaar 1630 vermoord. So-
KEL geeft in zyne bibliotheek 
eene vervelende lijst .zijner 
werken op, welke men zeer 
wel had kunnen missen. Hij 
gaf Romans en stichtelijke 
werken en eene Franschë 

' vertaling der geestige ver
stalen van CERVANTES in heit 
licht, Parijs 1613, schreef 
eene verhandeling over de 
bekeering van BlAGDALskA, 
vergeten Dichtwerken, 1614, 
en het Ware en oiide gebruik 
der tweegevechten, 1617, 
in 8.vo 

AuJMNOT (BJlCOLAAS M Ë -
ÏURDUS), een Fransch too-
neelspelcr te Nancy gebo
ren deed zich op de kermis 
van Saint-Qermain door zijne 
speelpoppen onderscheiden, 
die volmaakteiijfc' eiken ac
teur der Italiaansche come-, 
die nabootsten, en welke 
hij op dé plaats deed spelen, 
diè thans door het Ambigu 
comiqne is ingenomen. In' 
1770 deed hij zijne speel
poppen door kinderen ver
vangen. Men las op de 
gordijn of het voorhangsel 

van het töoneel, dit zonder
linge opschrift: Sicut infan
tes AVJDIXOS. Hij stelde ein
delijk groote pantomimen of 
'gebaarde-spellen voor, die 
de oorzaak zijner fortuin wa
ren. Men heeft aan hem: 
ie Tonnëlier (de kuiper) 
een kluchtig zangspel te dan
ken. Reeds sedert lang had 
AUBINQT zijn tooneel ver
huurd', toen «hij den 21 Mei 
1801 te Parijs overleed. 

AuBoëNüS of OOEN {Üeüi-
ge), Aartsbisschop van ïton-
Wien in 640, stond door zij
ne kunde en zijne deugden 
in de-grootste achting. Hij 
gebruikte het gezag, hem 
door zijn karakter gegeven, 
en zijne kunde, om den vre
de tusschen dê  Fransché 
vorsten te handhaven. Op 
de terugkomst van eene dier 
onderhandelingen, overleed 
hij den 14 Augustus 683 te 
Ctichy, hij Parijs $ in den 
ouderdom van 74 jaren. Hij 
bevond zich in het 4-e jaar 
zijner Bisschoppelijke waar
digheid op de Kerkvergade
ring van QMlons. Hij i s 
de schrijver van het .he
ven van den heiligen Eu-. 
&IVS. 

AFDOÜI. (GASPARD) , een 
Provencaal, advokaat bij het 
parlement van Parijs en ge
woon raadsheer van den Her
tog van Orleans. Hij is de 
schrijver eener Verhandeling 
over den Oorsjtrohg der're-
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gale {*) en de aanleiding tot 
derzelver instelling s Parijs 
170S in 4.to Men ziet in 
dit werk, hetwelk in acht 
boeken verdeeld i s , onder 
andere eene VerJtandeling, 
Waardoor hij tegen BARONIUS 
en BEMARMINUS en verschei
dene andere bekwame Fran-
sche schrijvers, de wettig
heid tracht te bewijzen van 
den 22 Canon, distinct 63 
van het eerste gedeelte des 
kanonieken regts, en de 
Kerkvergadering, waarvan er 

' melding in wordt gemaakt. 
Dit werk werd door eene 
Breve van Paus CI-EMENS X I , 
den 18 Januari) 1710 veroor
deeld , welke Breve door het 
jparlement niet werd aange
nomen. AUDOUL overleed in 
1691. 

AUDRAN (GERARDÜS) was 
de zoon van eenén graveur 
en werd in 1640 in Lyon 
geboren. Zijn vader gaf 
hem de eerste: lessen in zij
ne kunst. Gedurende een 
tweejarig verblijf te Rome 
hragt bij «r zijne talenten 
tot volmaaktheid. In Parys 
teruggekomen,koos I E BRUN 
hem, om de veldslagen van 
AXEXANDER te graveren, jeen 
werk dien held waardig, en 
dat evenzeer brs BRUN als 
AUDRAN onsterfelijk maakt. 

Men heeft nog van hem groo-
te gegraveerde stukken, vol
gens POUSSIN, MlGNARD éli 
andere. Al zijne gewroch
ten zijn bewonderenswaardig 
door de naauwkeurigheid 
der teekening, de kracht 
van zijn graveerijver, en 
den grooten smaak, die in 
zijne behandeling doorstraalt. 
]Nfa de veldslagen van ALEX-
JLNDER , zijn zijne voornaam
ste stukken , zes bladen van 
den koepel van Val de firó,* 
ce, volgens de teekeningen 
van MIGNAR» gegraveerd. 
Hij overleed in 1703 te Pja-
ry'Sy als de bekwaamste 
graveur beschouwd, die in 
het geschiedkundige vak be
staan heeft. 

. AUDRAN (CLAUDIUS), bloed
verwant van den voorgaan
de , zoo als hij, te Lyon ge
boren, en als Hoogleeraar 
dei* akademie van schilder-
kunde in 1684, te Parijs, 
in den ouderdom van 42 ja
ren , overleden, Hij werd 
door iiE BRUN in verscheide--
ne werken gebruikt, en 
vooral in de vier groote 
schilderijen der veldslagen 
van AMJXANDER. Hij was 
een schilder van geschied
kundige onderwerpen, en 
men moet hem niet verwar
ren met CLAUDIUS, zijnen 

, (?) Een regi, dat de koningen van Frankrijk bezaten, 
om de inkomsten der openstaande Bisdommen en Aarts* 
bisdommen te trekken t_ en de geestelijke ambten, die in 
dim i/j4 openvielen f te vergeven, . 

V e r t a l e r . 
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neef, die in 1734 overleden 
i s , en een schilder van too-
tteel-versieringen was. Het 
Voornaamste werk van dezen 
laatste is de Verzameling 
der twaalf maanden des 

in de Godheden voor
die dezelve voor

staan. 

jaars, 
gesteld, 

AUDRAN (JOANNES) , te Ly-
on geboren en in 1756, in 
den ouderdom van 89 jaren 
overleden. Hij ontving van 
LODEWIJK XIV* den titel van 
graveur des konings, eene 
jaarwedde, en eene huisvest 
ting in het Gobelins (*). en 
werd in 1708 als lid der 
akademie van schilderkunde 
aangenomen. Hij is voor
namelijk bekend door den 
Sabijnschen Vrouwenroof, 
Welk stuk hij volgens Pous-
SIN heeft gegraveerd; door 
de Vischvangst der Aposte
len , en de Opwekking van 

LAZARUS , door JOUVENET, 
te Saint - ]\lartin - des -
Champs geteekend; door de 
Krooning der Koningin MA
RIA ,VAN MEDICIS , en het 
Vertrek van HENDRIK IV. 
naar Duitschland, nagetee-
kend in de galerij van het 
ÏMXemborg; en door het 
stuk in de galerij van Vet-
sailles, waarop men Hol
land z iet , dat den vrede 
aanneemt, en zich van 
Duitschland en Spanje los 
maakt. Deze familie heeft 
nog vele andere schilders 
en graveurs opgeleverd. 

A.UDRAN (PflOSPER GABRIT 
ê'ii)j uit dezelfde familie 
als de voorg&ande , werd in 
1743 te Romans in Dauphi-
né geboren. Hij koos de 
loopbaan der Magistratuur, 
en werd Raadsheer bij het 
CMtelet van Parijs. Doch 
weldra eenen afkeer tegen 

(*) Een beroemd gebouw der stad Parijs, staande inde 
voorstad Saint-Marcel. Hetzelve toerd eertijds door be
kwame wolverwers bewoond, waarvan de eerste GILLIS 
ixORELIN genaamd, onder de regering van JpRANClScus I., 
naar men zegt, het geheim uitvond, om het schoone schar
laken te verwen, dat sedert dien tijd het Gobeliner
scharlaken is genoemd» — Niet alleen heeft het gebouw 
dien eernaam behouden, maar zelfs is er het riviertje, 
dat in de nabijheid van hetzelve stroomt, en anders Bie-
vre werd genaamd, mede bestempeld. Dit huis is thans 
onder het toezigt van den algemeenen Directeur der ge
bouwen, kunsten en manufacturen vol van uitmuntende 
werklieden, in het vak van schilderkunde, tapijtteerk-
kmide, goudsmederij en beeldhonwkunde. Al de voort
brengselen dezer kunstenaars Zijn bestemd ter verfraai" 
jing der sieraden mn de honinMyhe gebouwen. 

V e r t a l e r . 
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fijnen post opgevat hebben
de, verkocht hij denzelven, 
gaf zich aan de beoefening 
der H. Schrift over, ett leef
de in de eenzaamheid. In 
eêiien hoogen onderdom, nam 
hij onder BIVIÈRE , Hoogleer-
aar in het Hebreeuwsch aan 
het Collegie van Frankrijk , 
lessen in die taal; "en in 
1789 verving AUDRAN zijnen 
leermeester in deszelfs post, 
bij welkers waarneming hij 
eéhter meer goeden wil dan 
diepe kennis kon aan den 
dagleggën. Hij heeft echter 
eene Hebreeuwscfte Spraak
kunst, Parijs, 1805, in 
<t.w in het licht r gegeven. 
AÜDRAN had'onder de partij , 
welke zijn vriend de advo* 
fcaat BAUJOIN hem bewogen 
had te omhelzen, cenen 
groofeii roem van heiligheid; 
hij was met geestdrift een 
voorstander der dwalingen 
en, zelfs der luimen derzelve 
geworden. De naam 'dei-
heilige maagd scheen voor 
hem een afschuw, en hij 
wilde volstrekt niet deelen 
in de vèreering welke de 
kerk haar toekent; ook leg
de hij zulks zelfs in den 
göddelijkeü dienst aan den 
dag, door zich dadelijk uit 
de heilige plaats te verwij
deren , wanneer men dè Moe
der-Gfods begon aanteroe-
j>en.'•' AUDRAN is den 23 Ju-
liij 1819 te Parijs overleden. 

AUDREIN (Ym-MARIA.) , 
werd in 1741 in het Bisdom 
Quiwpeb géboïm, en was 

na elkander, Hoogleeraar bij 
het Collegie dier stad , pre-
fekt bij dat van LÓDEWIJK 
den Groote, onder-opzigter 
in deGrassins, bisschoppe
lijk Vikaris van Morbihan> 
lid der wetgevende verga
dering en der Conventie, 
en Constitutionneel-Bisschop 
van Mrdsterre. Zijne eer
ste schreden in de Aposto
lische loopbaan, werden met 
een gevolg bekroond, dat de 
aandacht van eenige aanzien
lijke leden der geestelijkheid 

.tot hem trok. In het,,begin 
der omwenteling tot lid der 
wetgevende vergadering ver
kozen, nam hij de nieuwe 
denkbeelden geheel en al 
aan, en deed zich door" de 
ijverige hervormers der oude 
leer en der oude instellingen 
opmerken. In 1791 stelde 
hij aan de vergadering voor, 
om de Collegiën en het open
bare onderwijs j aan de be
staande genootschappen van 
onderwijs te onttrekken, 
ten einde een stelsel van 
Nationale opvoeding te kun
nen daarstellen. Als lid der 
wetgevende vergadering voor 
het Dep-ï du Morbihan, ves
tigde hij de aandacht der 
vergadering op den Spaan-
schen afgezant, dien hij be
weerde met de vijanden der 
Constitutie verbonden te zijn-
Hij vraagde en verkreeg een 
besluit, dat de wijze der ont
zetting der leden van het 
openbare onderwijs regelde, 
barstte in sinaadwoorden te
gen de Priesters los, die 
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hij rustvérsloorders noem
de, en wilde hen van een 
gedeelte hunner bezolding 
doen berooven. Mét,ver
scheidene zijner ambtgenoot 
ten. benoemd > om demoord-
tooneelen van 2 en 3 Sep
tember te. doen ophouden, 
nam hij zijn ontslag, zon' 
der zijnen last te,: hebben 
vvillen' of du^en.vervullen. 
i?ij de.. H^tionale Conventie 
stemde hij voor den dood 
des konings met uitstel,:, en 
werd gekozen $ om de .q£ de 
Titilleriën* gevondene papie
ren tje onderzoeken. . %0 
vele ^afschuwelijkheden " en 
«lisdaden: hadden ^eindelijk 
zijn /gchuldig geweten, veiv 

• moeide "Jn^IÏÖS ,gaf hij een 
werk{ in het Jicht,, om het 
lot,,del- koninklijke gëyange-
.ne (MADAME) die nogin^de 
^boeijen zuchtte, - te doen 
verzachten;: volgens hefal-
gelnéene gevoelen, slaagde 
hij daarin, zonder; daarom 
geheel van gedrag te veran
deren. In 1798 werd hij 
door eene vergadering van 
constitutionele priesters, tot 
Bisschop:,ym^Q,U:mpei% .be
noemd,, en.tfoen .hij.in 1800 
bezit van zijnen. Bisschoppe-
Jijken - Stoel ging nemen , 

' werd hij dooi* eene partij 
der Cltouab's,,, die den post
wagen, wnaritijiij' was ge
zeten, aanhielden, vermoord. 
Hij is de schrijver van 1.Q 

Discours prononcé &. I'oc
casion du serment civkjue 
(Redevoering <, uitgesproken, 
ty' gelegenheid w® den hir-
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g-er 1$ken eed) '17,90 r~ 2fc« 
Mêmoire mr l'MncaÜon mti-
tiomlé Jffranpaise. (Ver-
handeling over de, nationale 
opvoeding der Franschen). 
—r. 3.c1 Meeueil de discours 
è, la jeunesse. > {Verzameling 
pan Redevoeringen-voor de 
jeugd) -_ 4;o .JMémdirè, M 
"Il assemblee nationale. "•' sur 
fimpfj^tance de, piaiiiteinr 
Jte,s lo;is \ qui ••, organisent Ie 
culte Catjiolique c'est h di-
fe 7 Véglise c6nstilnïio?i?i,el-
fkv:i{Verslag, aan, de:<M(iii-
pnale vergadering-, over 'liet 
lèlcmgrijlie ik 'de,,, /tandtifiH 
fifg der wetten," "ter reger 
lijig. van dept pattoUjkeTi 
égrdiensl, dat is de consti-
iWtiqnele fiérA) ,c'jtf 92 ,in fLW 
—r 5,o Apologie de\ ta.lnè.t%~{ 
giori canire jies.'.pfiëienfitiïg 
pMlosopfres."' ,( Verdediging' 
turn detp Godsdienst tegen^de-
gewaamde tsysgeeren^, 1797 
in 8.™ ,-- 6.o2-Verscnïllende 
"Êemgien aaii de vergade
ringen , waarvan hij ' lid 
was. - ' ,• ;:;_:., 

. AymgR&i /(dé7sAbtt;!fSrqp.t-
yikarig, van den jBissphog 
.van,, Avignoii, - werdJviar-r 
dacht gehouden vaiï in ,179,1 
eene beweegbare pop, te heb
ben vervaardigd, ^welker 
zeer belagchelijke gedaante,, 
.eenige overeenkomst niet dé 
houding; en de trekken vaii 
den Moiré, had,'',Jius'*m$ 
het hoofd der nieuwe mn-
nicipaliteit dier stad was ge
plaatst. De haat, .welken 
deze Abt al. te; orivoorsigtig 



30 : A U 'F.' 

lijk tegen de omwenteling 
had aan den dag gelegd, 
was wéldra voldoende, om 
het vermoeden in zekerheid 
te veranderen; deze zaak 
haarde zoö veel opspraak, 
en veroorzaakte zulk eene 
gisting in de partij , welke 
zich voor de vereenigihg 
van het Comtat met Frank
rijk had Verklaard, dat het 
niet lang duurde of er 
Werd een algemeene kreet 
tegen den Abt AÜFFRAY 
aangeheven; toen er later 
aan de wetgevende verga
der ingeene beschuldiging 
tegen hem werd1 ingebragtï 
zoö werd dezelve haar de 
'gewone regtbanken verzon
den; de jury van beschul
diging beval dadelijk de 
gevangenneming van den 
Abt, dien het volk wilde 
verscheuren. Voor de regt-
bank gebragt, werd de Abt 
AUFFRAY , teri wiens laste,. 
ér geen enkel stuk kon wor
den voortgebragt, om de 
eenvoudige reden, dat er 
geené bestonden, eenparig-
lijk vrijgesproken; maar zijn 
dood was niet minder be
sloten , door dien verfoeije-
Iijken JOURDAN, "die zich 
zelven den verschrikkelijken 
bijnaam van Cotipe-téte had 
gegeven. De regters van de 
gesteldheid der menigte on-
derrigt, die zich uitsluitend 
dóór de - inblazingen van 
JOURDAN liet leiden, meen
den den Abt AUFPRAY aan 
de woede derzelve te ont
trekken, door hem ge

vangen te houden, maar 
zelfs deze voorzorg bespoe
digde zijnen val , daar de
zelve den moordenaars deed 
besluiten, óm zich naar de 
gevangenis te begeven, al 
degene omtebrengen, die er 
ïn : opgesloten waren, en 
hunne ligchamen, waarvan 
de meeste nog eenige tee
kenen van leven gaven , in 
eenen diepen ijskelder te 
werpen," alwaar zij weldra; 
door den val verbrijzeld, of 
onder de kraïnptrekkende 
lijken hunner Ongelukkige 
lotgenoöten versmoord, den 
geest gaven. De Abt AUF
FRAY, Was Mede in dien 
moord begrepen, Welke slechts 
wéinige maanden dengenen 
voorafging, waartoe hij als 
voorspel schijnt té hebben 
gediend, en dié in de eer
ste dagen van September 
17*92 Farij's en. VersaiMeS 
van Fransen bloed deden 
stroomen. 

AüPipius naam van/ver
scheidene groöfe mannen uit 
eene doorluchtige * Roméin-
sche familie, waarvan de 
voornaamste zijn: l.o T. 
AUPIDIÜS, een redenaar ten 
tijde van SYMA, 2.o CNEÏ0S 
AÜFIDIUS , eén geleerde ge
schiedkundige , omtrent 100 
jaar vóo'r J . C. ; AUFIDIUS 
BASSÜS, een geschiedschrij-
ver onder AUGUS*US; 4.°M. 
Lusco AUPIDIÜS , die de 
kunst uitvond, om paauwen 
te mesten, eene ontdekking, 
die hem een zeer aanzienlijk 
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voordeel opleverde, ïn eenen 
tijd, waarin de.republikein-
séhe gestrengheid voor pracht 
en tafelgenot had P^ats ge
maakt, ' I 

AUFBBRÏ (STEPHANUS) een 
regtssgeièerde uit de vijftien
de eeuw , president van het 
parlement van Totiïöusey 
heeft zich dooi- zijne werken 
beroemd gemaakte :De voor
naamste derzèlvëzijh: l.o De 
officia ei goteslatè judicis 
ordinaH,i. Aecessit iracta-
fus de potesiate'sêcuiaHmh 
super eccïesiïs depersbnïs 
et rebus ecclesiasUcis. Iteèi 
de potéstale eccles'm super 
laïcïs•", ;tetc. jPa^js Ï514y en 
in de verzameling3 getiteld;.j* 
Tractalus tracla\iiu^ï]%ïjrisi,~ 
etc,. Venetië 1584. De rek
ten vanVhurgerlijke en ker
kelijke jurisdictie worden er 
zeer wel in onderscheiden. 
De schrijver had deze on
derwerpen, daar hij langen 
tijd omciaal was geweest;, 
wel beoefend. •—• 2." Decï-
siones curies «rcftiepiscopalis 
toiósanm, L^on , 1 6 1 6 , in 
4.*ö Dit welk handelt bij
zonder over 'de wijze,- om 
in de. kerkelijke hoven te 
procederen. —• 3.° Tractalus 
de recusaUonibus. 

"AüFRBSSNE (JoANNES R l -
VAII);, een beroemde Fran-
sche tooneeïspeler.,' in 1729 
te Geneve geboren, Was de 
zoon van eenen nurwerkma-
ker,. RIVAI. genaamd. Hij 
wijdde zich in 1757 aan de 

tooneelkunde toe, en trad. te 
Parijs ïn 1765 met zoovele 
toejuiching op, dat hij den 

. nijd van het geheele gezel
schap in zulk eenen graad 
Opwekte,0 dat hij hét Parij-
sche tooneel moest verlaten , 
Waarna hij zich naar Berlijn 

j begaf, en zich aan het Fran-
: sche- hoflooneel van FRÉDE-

RIK IL verbond, waartoe hem 
"YÖX-TAIRE had aanbevolen.7 

In "het'jaar- Ï776 Bëzöéht hij 
VÖLTAIREV ïeFernep i die 
hein zeer vele eer bewees'•',' 

j en hemdooriijnen invloed i 
| eenen post aan het .Peters-
| burger-tooneel verschafte, 
I alwaar de; gunst van CAÏJHA-
| ËINA I I . hein en zijne doch* 
| ter-,/voor de diiflankbaarlieió^ 

van Fran/ïrp/P rljkèlijlcsèha-; 
deïoós' stelde. ' • sAï^taSsMB • 
overleed in 1806. .V' ' . 

- AUFRIDUS, : zie ANSPRI-
B U S . •- "V 

AÜGE , dochter van Afcfiirs 
; én NBMRA.. Zij bntgt HER

CULES , wiens minnaresse zij 
was, eenen zoon terwëriïd^ 

! dien zij[ in het Wond van 
MINERVAJT van welke Godin; 

i zij eene Priesterésise was", 
| uitzette, waardoor zij echter 

den toorn dier Godin opwek-
> t e , zoodat 'deze niet alleen 

ëene plotselinge duurte liet 
ontstaan, maar ook daarnaar 

| gevraagd zijnde, er dadelijk 
i de reden Van opgaf. Men 
| vond het kind. De koning 
; vergramd, liet zijne dochter 
in een schip brengen* en 
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gaf aan NAÜPUÜS . .het bevel 
haar in zee te werpen; doch 
deze, door de schoonheid 
der prinses getroffen» foragt 
haar,, in plaats van haar te 
doodett naar Mysïa, bij. .ls;o-. 
ning THEÜTRAS, die door 
haar ongeluk en hare per
soonlijke hoedanigheden zoo 
jjeer getroffen werd, dat hij 
haar zelfs als dochter aan
nam. De knaap, die op 
hevel zijns grootvaders ,,.we-
der was uitgezet geworden, 
werd door herders gevonden, 
juist op den oogenbïik, op 
welken hij door eene Hinde 
gezoogd werd., . waarom zij 
hem, den haam van TELEPHUS 
gaven, en hem bij den ko
ning COKYTHUS bragten, die 
hem als zoon opvoedde. Èen 
jongeling geworden zijnde, 
wilde hij het lot zijner moe
der weten, en daar eene 
orakel - spreuk hem zeide, 
dat hi j , als hij in gezelschap 
van zijnen vriend PAHTHE-
NOPEUS reisde ? zijne moeder 
vinden zoude, zoo besloot 
hij dadelijk, "om in diens 
gezelschap op reis ,te, gaan. 
Zij kwamen juist in Mysii, 
toen THEÜTRAS, zich door 
IDAS, den zoon,; van, APHA-
KEUS, die hem uit het rijk 
wilde verdrijven, .'zeer in het 
naauw zsag gebragt, aan wien 
dus de'komst van den erva
ren , moedigen jongeling zeer 
welkom was, hij beloofde 
hem dus het rijk,' en tevens 
de hand van AUGE, wanneer 
hij hem wilde,bijstaan. Met 
vreugde stemde de jongeling 

hierin toe, en in den eer
sten slag, dien hij IOAS 
leverde, deed hij hem sneu
velen. De dankbare THEÜ
TRAS wilde zijne belofte hou
den , maar AÜGE weigerde 
de echtgenoote van eenen 
sterveling te worden. Dan 
toen TELEPHOS. uit hartstogfc 
sterker begon aantedringen, 
greep zij naar zijn zwaard 
met oogmerk, om hein te 
doorsteken, toen eensklaps, 
een draak, door, - de Goden 
gezonden, .om den moord des 
zpohs'JteJjèletteh, zfch tus-
schen,' hen beide plaatste. 
Uit schrik' ontglipte het 
zwaard aan de hand van 
AUGE , hetwelk' TELEJPHÜ^ 
opnam, en dreigend tegen 
zijne moeder verhief. Toen 
sprak zij in den angst den 
naam r.van haren geliefden 
HERCULES uit,-en riep hem 
zelven, oiii bescherming aan; 
en hierdoor werd' TELEPHIIS 
eensklaps niet zijne 'moeder 
bekend. Bij de vreugde,, 
die beide 'ondervonden, voeg
de TEÏITHRAS nog de'ze , A&t. 
hij aan den redder, zijns rijks, 
toen dezelve er op drong, 
om naar huis te keeren > 
zijne dochter ARGIOPHE ten 
huwelijk ga.fi-— De herken
ning van nioeder en zoo» 
wordt door een schoon Bas-
relief, in het paleis Ruspo-
U,, te Rome voorgesteld. 

AUGÉ (DANlè'ïi 3D'), *e 

Ville- neuve - VArcïievêqtte» 
in het Bisdom Sens, geboren > 
in'1578 koninklijk Hoog-

http://ga.fi-�
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ieeraar in het Grieksch, 
overleed in 1595, met den 
roem van een bekwaam let
terkundige te zijn- Er be
staat van hem: l.o De Op
voeding van een Christelijk 
Vorst, uit het Grieksch, 
door SYXESIÜS vertaald, met 
eene redevoering over den 
waren adel, naar PHILON 
vertaald, Parij's, 1554. — 
2.o Vier Hornetten van den 
heiligen MACARIUS , vertaald, 
Jjf/om, Ï6S9. — 3.° Eene 
uitgave van het dichtstuk 
van SANNAZAR. De '• motte-
CHRISTI, met aanteekenin-
gen, 1557, in 4.to — 4.p 

GREGORII JVXSSJE pontifi-
cis, de immortalitate anknee 
dialogus, ante hacnecgree-
ce neque ïatine excusiis, 
Parij's, 1557, in S.vo 

AUGEARD (MATTHIAS), werd 
in 1703 als advokaat bij het 
parlement toegelaten, en on
der CHAUVEMN, die. van 1727 
tot 1737 zegelbewaarder was, 
als secretaris van het zegel 
aangesteld. In J735 kocht 
hij eene bediening van se
cretaris des konings bij het 
groote coïlegie en overleed 
den 27 December 1751. Hij 
heeft in het licht gegeven 
Recueil d'arrêts des diffé-
rens tribunawx du royau-
me (Verzameling van beslui
ten van de verschillende 
regtbanken des ry'ks) 3 Dl.» 
in 4.l'°, waarvan het eerste 
in 1710 en het derdein 1718 
in het licht kwam. Deze 

ÏII, DËEI«. 

8 ^ a m e i i n g is i n Ï756 in 
j 2 Dl.» in tol. herdrukt. 

AUGEARD , algemeen - pach
ter en secretaris van de Com-
matidementen der koningin 
van Xrankryh, werd reeds in 
de ee r s te maanden der omwen
teling beschuldigd, het ont
werp te hebben gevormd, van 
den koning met z i j n e f a m i l i e 
naar Metz te willen vervoe
ren. Hetnasporings-CW^Jté 
der wetgevende vergadering, 
met het rapport dezer zaak 
belast, stelde voor, om dezel
ve aan het onderzoek van 
het Chatelet van Parijs toe-" 
tevertrouwen. Deze re°-t-
bank onthief door haar vonnis 
van 8 Maart 1791 den Heec 
AUGEARD van al de tegen 
hem ingebragte beschuldi
gingen, en liet hem op vrije, 
voeten stellen. Toen de on
gelukkige koning en zijne 
familie drie maanden daarna 
andermaal eene vruchtelpoze 
poging hadden gedaan, om 
zich naar Monlmédi te be
geven, waarvan de gevolgen 
veel noodlottiger konden wor
den , hield de Heer AUGE
ARD, die het volle vertrouw 
wen der koningin genoot, en 
wiens naam in deze omstan
digheid niet minder in de 
waagschaal was gesteld, dan 
dezelve zulks vroeger was 
geweest, het niet voor raad
zaam, zich aan eene tweede 
criminele instructie blootte-
stellen, en begaf zich dus , 
zoodra hij het aanhouden der 



$4 

koninklijke familie- te Va-
•rennes vernomen had, naar 
•Brussel, Het was daar, dat 
hij , ,in het geheim vertrou
wen der vorsten gesteld, en 
door hen gebezigd, het ; ma
nifest in het licht gaf, door 
hetwelke hij tegen de Con
stitutie protesteerde. Wijl 
sedert dien tijd de bewe
gingen der legers door de 
onderhandelingen vervangen 
werden, zoo heeft AUGEAR» 
ïn eene vergetelheid geleefd, 
<lie echter slechts schijnbaar 
was; want zijne staalkundi
ge werkzaamheid heeft tot 
an 1798 niet opgehouden de
zelfde te zijn. Na den 9 
November 1799 in Frankrijk 
ifcerug gekomen enweï ontvan
gen te zijn, heeft AUGEARD er 
gedurende bijna zes jaren 
onder het Consulaat en het 
keizerlijk bestuur een vreed
zaam en eervol bestaan ge
noten. . Hij is den 30 Maart 
1805 te Parijs overleden, 
en heeft allerbelangrijkste 
handschriften nagelaten, o-
ver de heimelijke kuiperijen, 
en de staatkundige gebeur
tenissen in Frankrijk van 
1771 tot 1775. 

. AÜGER (EDMDNB) een Je-
mitf in 1515 te Alternatie, 
een ,vlek in het Fransche 
Departement Lot et Gartmne 
geboren, nam te Rome, on
dier den heiligen IGNATIÜS 
het ordekleed der Jesititen 
aan. Hij onderwees de hu
maniora in Italië «let den 
meesten wem, en onder-

scheidde ziek niet mulder in, 
Frankrijk door zijnen .ijver 
in de bekeeïing der kotters. 
D e wreede BES ADRETS (Zie 
dat artikel) rnam hem te Va-
lence gevangen en veroordeel
de hem, om opgehangen të 
worden. — ApGEitwas reeds 
op de ladder, toen een Pre
dikant, door zijne welspre
kendheid bewogen, en zich 
met de hoop vleijende, van 
hem tot zijne partij overte-
halen, genade voor hem ver
wierf. AUGER was daarom 
niet minder ijverig, om de 
ketters tot den schoot der 
Kerk terugtebrengen. Zijn 
ijver deed hem vooral te Lyori, 
te midden der verwoestingen 
eener wreede pest bewonde
ren. Hij had het geluk den 
Catholijken Godsdienst in 
die groote stad te herstellen. , 
HENDRIK III. benoemde hem 
tot zijnen hofprediker en 
biechtvader, eenen toenmaals * 
gevaarlijken en onaangena-
men post, wijl men,hoewel 
zeer ten onregte, aan den 
Biechtvader al de dwaashe
den van den boeteling, de 
processié'n, welke deze wis
pelturige Vorst in een boe
tekleed bijwoonde, de broe
derschappen enz. toeschreef. 
Hij was de eerste Jesuit, 
die Biechtvader van den ko
ning van Frankrijk is ge
weest. Een Zijner grondbe
ginselen was , dat in de 
godsdienstgescbilïen, de be
daardheid en gematigdheid 
op de tegenpartij even zoo 
veel afdeden, aïs de beste 

A 
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bewijsgronden. Hij verdien
de den lof van de te zijnen 
tijde meest bekende schrij
vers , Van FLOBIMOND DE R É -
MOND, van RONSAR», van 
AÜRAT, en zelfs van PAS^ 
QIHEK, die in zijne brieven 
deszelfs welsprekendheid 
huldigt. De geschiedschrij
ver MATTHIEU, die zekerde 
vriend der Jesuiten niet was, 
noemde hem den CHRYSOS-
TOMÜS van Frankrijk, den 
welsprekendsten en geleerd-
sten redenaar zijner eeuw, 
zoodat, als de Godsdienst 
den Redenaars standbeelden 
oprigtte, het zijne, even als 
dat van BEROSE, met eene 

fouden tong moest zijn; in' 
en dienst van HENDRIK III . 

,met geestdrift predikende, 
met geduld de onrust der 
Ligue verdragende, ging hij, 
na den moord der GÜÏSES, te 
hyon van huis tot huis, om 
de harten in de gehoorzaam
heid aan den Vorst te verster
ken , welke door dien slag 
aan het wankelen was gebragt. 
HENDRIK IV.vereerde hem met 
zijne vriendschap en achting. 
Hij overleed te Cóme in het 
jaar 1591. Er bestaan van 
hem: 1.° Verscheidene we-
derleggende werken, waarin 
even zoo veel ijver als rede-
neerkracht doorstraalt. _ 
2.o Eene zeer gezochte Ca
techismus , waarvan er ook 
eene Latijnsche en Grieksche 
uitgave bestaat. — 3.° Le 

r pedagogue d'armes a mprin-
' ce chrétien ,pouretttrepren-

dre et achever heureusemenf 
nne bonne guerre, victori-
euse de tous les ennemis de 
son étal el de réglise, {Be 
mpengids voor een Chris
telijk Vorst i om eenen goe-
de?i krijg te ondernemen, en 
gelukkigiijk ten einde t& 
brengen, zegevierende over 
al de vijanden van zijnen 
staat en der kerk), 1568. 
Men heeft hem verweten in 
hetzelve de vogelvrijverkla
ring der ketters te hebben 
aangeraden; maar zonder zij
nen ijver en zijne regtzin-
nigheid in aanmerking te ne
men , zag hij de volstrekte 
noodzakelijkheid in , hunne 
woede en vernielingszucht te 
keer te gaan: het gevolg 
heeft hem zeer geregtvaar-
digd. Pater DORIGNY heeft 
zijn leven beschreven, 1761 
in 12.° Een bittere en las
terlijke brief van den Heer 
MERCIER, Abt van Saint-
JLeger, tegen Pater AUGER, 
voorkomende in hst Journal 
fféne'ral de France (1788, 
N.° 07) is ïn hetzelfde dag
blad (ÏV.0 85) grondig we-
derlegd. 

AUGER (ATETANASIUS), den 
2&- December 1734, te Pa-
rif s geboren, Hoogleeraar in 
de Rhetorièa aan het konink
lijke collegie van Mouanen, 
groot - vikarïs van Lsscar, 
heeft zich onderscheiden door" 
verhandelingen en vertalin
gen, die in den beginne toe
gejuicht, maar later stren-

>2 
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ger beoordeeld werden. Twee 
Eïjner verhandelingen gaan 
over de opvoeding, en zijn 
te Romneri 1775 in 'S.™ ge
drukt. De- eerste handelt 
over den Invloed des lig-
chaams op den geest en het 
hart, deze is eene verbind-
tenis der natuurlijke met de 
zedelijke opvoeding, over
eenkomstig deze woorden der 
heilige Schrift: Corpusenim 
quod corrmnpitur, aggmmt 
unimatn. De aanteekeningen 
op deze verhandeling zijn 
bijzonder wijdloopig, en be
slaan 77 bladzijden, eene 
enkele, die geheel uit de 
Nouvelle HELOISE is afge
schreven, is alleen 18 blad
zijden groot. De tweede 
verhandeling is aan de op
voeding des harten toegewijd. 
In beide stukken is de schrij
ver niet van overdrevenheid 
vrij te pleiten; en ondanks 
eene soort van aanmatiging, 
die men ligfceïijk kan ont
dekken , riemen de woorden 
dikwijls de plaats der zaken 
ï n : hij verklaart zich in de
zelve , met zeer onvoldoende 
redenen als een vijand der 
Latijnsche taal. Doch was 
Mj een vijand van het La
tijn, zoo was hij daarente
gen een gtoote en ijverige 
Hellenist. Zijn' grootsten 
ïoem heeft hij verworven, 
•door zijne vertaling in het 
Fransen der werken van DE-
MOSTHENES, aan welke som
migen even zoo veel lof heb
hen toegezwaaid, als zij door 
anderen gehekeld is* Ook 

I heeft hij in dezelfde taal 
vertolkt de werken van Iso-
CRATËS en J3SCHINES ; de ver
handelingen van LYCÜRGTJS, 
ANDOCJDES , ISEUS enz.; re
devoeringen uit HERODOTÜS , 
en THTJCYDÏDES ontleend; ho-
meliè'n en uitgezochte Brie
ven van den heiligen BASI-
IAUS , den Groote, 1788, in 
8.v o ; homeliën, leerredenen 
uitgezochte Brieven van den 
heiligen -JOAKNES CHRYSOS-
TOMUS, 1785, 4 dl.nin8.vtr; 
over de Besturen in het al
gemeen enz. Ontwerp van 
openbare opvoeding, enz.; 
— Over de staatsregeling 
der Romeinen enz. 1792, 3 
dl.nin8.v° Sommige geleer
den hebben beweerd, dat de
ze verschillende vertalingen, 
niet volgens het Gfriekseh, 
maar volgens oude Latijn-
sche of Fransche overzet
tingen waren geschied: dit 
verwijt is van eenen te èrn-
stigen aard, om vlugtig be
oordeeld te worden, wijl 
zulks zoude bewijzen; dat 
de schrijver het Grieksch 
even zoo min genegen was, 
als het Latijn. De Fransche 
omwenteling opende een 
nieuw veld voor den geest 
van den Abt AUGER ; hij on
derscheidde zich bij dezelve 
door de verdediging der nieu
we constitutionele kerk, en 
zeker heeft zich geen gees
telijke van deze (aak met 
zoo veel vuur en volharding 
gekweten. Tot aan zijnen 
dood, die te Parijs in 1792 
plaats had, worstelde hij in 
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dat strij dperk. Eenige ken-
teekenen deden vermoeden, 
dat hij er zich eenmaal, in
dien de gelegenheid er, zich 
toe aanbood, in zoude on
derscheiden. Een geestelijk 
k e , die het Latijn niet be
mint, een Hoogleeraar, die 
de wet der Universiteit 
schendt, welke voor open
lijke redevoeringen, de taai 
der .Romeinen voorschrijft., 
welke wet tot- dus verre, 
stiptelijk was in acht ge
nomen , een Groot - Vicaris 
in een Diocees, welks Bis
schop zich door verschillen
de valsche leerstellingen laat 
medeslepen, vreemde en 
met de natuur der kerk strij
dige dingen voorzegt, in zij:-
ne redevoeringen en open?-
bare verhandelingen, andere 
Latijnsche vertalingen, dan 
tlé Vulgata aanvoert enz. kon 
men wel vooronderstellen, dat 
zich, wanneer de storm rond
om hét heiligdom laeijen , 
en deszelfs Bedienaars ver-
strooijeh zoude, onder de 
menigte der Priesters des 
Heeren niet zou verliezen. 
De werken van den Abt 
AUGER maken eene verzame
ling uit van 29 Boekdeelen, 
in 8.yo 

AUGER ( LODEWIJK SlMON ) 
een letterkundige,. den 29 
December 1772 te Parijs 
geboren, werd gedurende de 
Fransche omwenteling bij het 
ministerie van Binnenland-
*che zaken geéjmplojjeerd} I 

waarbij hij tot 1812 werk-, 
zaam was. In dat jaar ver»; 
zocht hij om zijn ontslag, ten-
einde zich uitsluitend aan de 
letterkundige werkzaamhe
den te kunhen toewijden, en 
maakte een gedeelte uit der 
commissie van de hooge-• 
school, met het onderzoek en 
de zamenstelling der klassi-

; sche boeken belast. In 1814, 
; na de herstelling der oude di-
' nastie, weid hij op nieuw i i j 
; het ministerie;>,van Binnen^: 
landschezaken geëmploijeerd., 
In 1815 veranderde Jnj vatt 

, bediening en werd tot Konink
lijken Censor benpemjl. Ia 
zijne jeugd had hij eenige 

\ kleine Blijspelen géschreven*. 
; die^ vrij wel onfYS!ageRwe.r-. 
; den, doch men;-wjs e^ toen-,, 
; maals ver af van te jrapronder-v 
; stellen, dat hij KOU eindigen:* 
met zijn leven aan de erns
tige bezigheden der boekbe-
oordeeling, levensbeschi'ij-
ving en staatkunde toe te 
wijden. Hij begon zijne too-
neelkundige loopbaan, met 
het kleine blijspel; La f oir e., / 
de Senlis (De kermis vtrn 
Senlis), hetvvelk hij wieé 
MABIRE had zamengesteldj 
daarna gaf hij Arleguin óda-
lisque et la Motte-Houdart 
in het licht. Pus had aan 
het laatste stuk pok mede
gewerkt. Sedert het begin 
van 1804 was de Heer A Ü 
GER een der redacteurs der 
Decade philosopMqite, die 
later den titel van ta Re~ 
me aannam; hij werkte, 
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aan dat blad tot in 1808. 
Zijne gevoelens streden ech
ter met den geest van dit 

„ wijsgeerige -werk* Zijne ar
tikels zijn niet O geteekend. 
Datgene, hetwelk hij op de 
redevoering van den Kardi
naal MAURY, bij deszelfs ont
vangst in het instituut'••, ver
vaardigde, werd zeer wel 
ontvangen, ten feïagt een groot 
opzien te weeg. Hij heeft j 
ook 'aan den MERCURIUS en 
het Journal de l'Empire ge
werkt, in het laatste blad 
Bijn zijne stukken met, T ; 
geteekend; dezelve zijn fee-
langrijk, door 'die "Zuiver
heid van stijl en grondbegin
selen , welkej de bewerkers 
van heï :Jöu¥nal des dèbats, 
na de 'revolütibhnairè onlus
ten wilden doen herleven. 
In 1S15 la's • de Heer AUCSER 
in het Instituut den Lof van 
BoiLWur} yoór, welk stuk 
bekroond ;Werd5 en dat men 
nóg steeds ' niet genoegen 
leest. Door deszelfs nieuw
heid vond het publiek veel 
smaak*in hetzelve. Hij is 
de uitgever van verscheidene 
stukken welke hij door aan-
tëekenïngen deed voorafgaan, 
flat uitmuntende beoordeelen
de stukken zijn. Men heeft 
w n AUGER, Eloge de-P.\ 
COMMZLE, 1808, Deze 
lofrede had bij de mededin
ging, der tweede klasse van 
net.-lnsüfirat, een aecessiet 
b ™ f •** 1811 gaf hij 
wut Ma brochure en répon-
w om dmm hroP!mres de j 
Mm m Gssrjus, m onder--• 

hield een letterkundig geschil 
met-deze Dame, bij gelegen
heid der onderneming van de 
Biographie miverselle. Dit 
geschil verschafte aan het 
Journal de l'Empire ver
scheidene zeer bijtende arti
kels, daar het publiek veel 
behagen in vond. De Heer Aü-
GER schreef de voorrede voor 
de JÜogruphie miwerseïïes 
de artikels, welke hij 'tot 
dat werk heeft geleverd, wor* 
den zeer op prijs gesteld. 
In de maand Junij 1814, 
hield hij op aan het Jour
nal des dèbats te werken, 
óni als eerste redakteur va» 
het Journalgénêral de JFran-
ce te fungeren hetwelk door 
zijnen vriend FEUiLr.ANT tot 
stand was gebragt. Dit dag
blad had grootendeels deszelfs 
roem te danken, aan de. 
stukken, -welke hij er in 
plaatste. Toen BONAPARTE 
van het eiland Elba terug 
kwam, hield AUGER niet op, 
om met moed aan dit Jour
nal te schrijven, ook werd 
hij den lï Junij 1815 ge
arresteerd , en gedurende 
drie dagen op de prefektuur 
van policie gevangen ge
houden, waarna hij in vrijr 
heid werd gesteld, Bij de-
tweede terugkomst der BOUR
BONS ontving de Heer AU
GER eene jaarwedde des 
konings, en werd den 11 
April Ï816 tot lid derFran-
sche Akademie benoemd, van 
welke hij later blijvend se
cretaris Werd. J\Ta sedert 
eenigen tijd door zeer smar-
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telijke maagpijnen gekweld 
.-te-zijn-,"wilde de Heer AU
GER eenigen tijd in Italië 
gaan doorbrengen ten einde 
in een "zachter luchtsgestel, 
verzachting voor zijne smar
ten te vinden: Op den2Ja-
nuary 1829 hield hij met 
zjjne vrouw en eenige goe-, 
de vrienden, te: zijnen huize ; 
te Parijs'een afscheidspar-
tijtje, waarbij de op'handen -j 
zijnde reis bijna het eenige 
tafelgesprek was. Omstreeks 
negen ure des/»avonds ging-
het geselschap uit een; de 
Heelt AUGER ging „ia zijne 
kamer en kwam niet weder 
ten voorschijn: men gaat 'in 
dezelve zoeken,- doch vindt ( 
niets anders dan zijn horlo-
g ie , zijne beurs, en zijn' 
hoed, die op een bureaula- ! 
gen, én een brieïje hetwélke 
deze woorden bevatte: » Mij
ne waarde vriendin, ik 'kan 
het leven niet meer verdra
gen; ik bemin u hartelijk, 
maar ik moet sterven; ver
geef mij, én vloek mijne ge
dachtenis niet. Vaarwel V' 
Tot den 17 Junuarij 1829 
waren al de nasporingen oui-
trent het lot van AUGER vruch
teloos,, op welken dag het 
aiïoopende water der Seine? 
zijn> lijk op den zandigen 
oevei' achter l iet , hetzelve 
was hoewel nog zeer ken
nelijk reeds in eenen staat 
van verrotting; wanneer men 
de bijzondere levensbeirêk-
kingen van den Heer AUGER 
nagaat is het voor. dea mm-

C 

schenkeniier onverklaarbaar, 
wat hem tot deze wanhopige 
daad kan bewogen hebben. 

AUGER , Landvoogd van 
Guadaloupe en daarna van 
Sinï-Dommico, was een 
Creool van StJ Chris toffel, 
de zoon van een' zeer rijken 
officier van hetzelfde eiland; 
•zijne moeder was van JMeppe. 
AUGER hield zich eenigen 
tijd te Ma.lt/iaoj>, werwaarts: 
•de bevelhebber DE POÏNCX 
hem had gezonden om de 
krijgskunde te leeren. Mefc 
roem volbragt hij eenige tog-
ten op de galeijen van den 
Godsdienst. Met zijne moe
der naar de eilanden terug-
keerendë, werd hij door ee
nen kaper van Salé gevangen 
genomen, en hoewel hij zij
ne goederen en zijne geboor
te zorgvuldig verborgen hield, 
zou hij in de slavernij zijn 
omgekomen, indien hij door 
middel van eenen gunsteling 
des konings van Marokko, 
welken men door geld had om
gekocht, zijne vrijheid niet 
met 5 è 6 duizend kroonen 
betaald had. Hij had een' 
oudsten . broeder, die in 
Frankrijk gediend, en op 
bevel van den Commandeur 
van St. Laureni, de stan
daarden aan het hof had ge-
bragt, die op de Engelschérc 
veroverd waren, toen meit 
hen in 1666 van dat eiland 
verdreef. Deze beide broe
ders waren tegenwoordig ge
weest, bij den aanval te ei-» 

4 
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ianden Nièves, Sh Bwtaphe, 
Anfigoa, Tabdgo, en bij ee-
nige togtcn tegen de Spanjaar
den, waarbij zij bewijzen hun-
Jher dapperheid hadden aan 
den dag gelegd* De markgraaf 
van MAINTENON B'ANGENNBS 
stelde aan den oudste der 
jbroeders AUGER voor, hem 
zijne zuster ten huwelijk te 
.geven, en daarbij het bestuur 
van Marie-rGtalanle, als een 
huwelijks-goed, aan hem af-
iestaan. Terwijl men Mejuf-
vrouw LOUISA B'AKGENNE in 
Amerika verwachtte, stierf 
liaar toekomstige echtgenoot. 
Het middel, hetwelk men 
voor dit ongeval bedacht, 
was , haar vaan den broeder 
van den overledene te geven, 
over wien in dit artikel ge
sproken wordt, en die daar
door tevens in het bezit werd 
gesteld der goederen van zij
nen oudsten broeder, van. 
«ijne vrouw en van zijn be
stuur. Hij was zeer tot de 
pracht genegen, maar het 
verlies zijner goederen te St, 
Christoffel, te Marie-Ga
lante en te Dieppe, nood
zaakten hem , zjjne uitgaven 
te verminderen. Hjj was dap
per- en onversaagd, meer ge
schikt , om te gehoorzamen, 
dan om te bevelen; geregeld 
in zijne zeden, behoedzaam 
in zijne uitdrukkingen; ma-
fig, vriendschappelijk, bui
tengemeen wellevend, en ge
itouw aan den dienst van zij-
»en vorst verknocht. ïn 
1703 werd hij van Landvoogd 
yan Gnudalonpe, dat hij op 

eene moedige wijze tegel) dé 
Engelschen verdedigd had, 
geroepen, om den Heer Dtr-
CASSE , in het bestuur van het 
eiland Sint-Dominica opte-
volgen. Hij overleed te Le-
ogane, den 13 Octobér 1705, 
in den ouderdom van 60 jaren. 
Xïij had slechts één zoon, 
den schoon sten Creool, dien 
men ooit gezien heeft, deze 
werd reeds zeer vroeg tot 
kapitein der ruiterij ir» het 
regiment des konings van 
Frankrijk bevorderd. 

AUGER,. een edele Japo-
nees, zag zich verpligt, wijl 
hij in zijn vaderland eene» 
manslag had begaan, de vlugt 
te nemen, totdat zijne zaak 
vereffend was. Te Mafals.it 
ontmoette hem XAVERÏÜS in 
1549. Wijl de Jesuiïische 
Missionaris, voornemens was, 
het Evangelie aan de Japa-
nezen te gaan verkondigen, 
dacht hij dat AUGER hem 
daarbij van zeer veel dienst 
kon zijn. Hij haalde hem 
dus over, om zich met twej? 
zijner bedienden naar (ioa 
te begeven en zich aldaar 
in het Christendom te doen 
onderwijzen. Toen XAVERI-
ÜS te Qoa teruggekeerd was, 
en de Neophiten genoegzaam 
onderwezen vond, doopte hij 
dezelve. AUGER nam alsfoen 
den naam aan van PAVhim 
mm liet H. Geloof. XAVE-
RUJS vertrok daarop naar Ja
pan , en kwam te Cangoxiina 
aan land* AUGER werd da
delijk naar den, vorsfr gezön-
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*Ien, Om de vrijheid te vra
gen van te mogen prediken. 
Het kostte hem niet veel 
moeite, om genade voor den 
bedreven moord te erlangen, 
en toen hij het gesprek op den 
Christely ken godsdienst deed 
vallen, werd hij door den 
vorst met aandacht aange
hoord, waarop AUGER een 
ónder zyn opperkleed verbor
gen schilderstuk der- heilige 
Maagd met haren Zoon op de 
armen, hetwelk hem XAVE-
«IÜS gegeven had, ten voor
schijn bragt. -i De vorst, door 
dit schilderstuk bekoord, 
knielde Voor hetzelve neder 
wijl hij zich verbeeldde, dat 
zulks het afbeeldsel eener 
Godin was. Hij was er zoo 
zeer over bekoord, dat hij het 
schilderstuk aan de keizerin 
liet zien, die er niet minder 
door bekoord was. Niet 'te 
vreden, het beeld met al de 
vrouwen van haar gevolg aan
gebeden te hebben, deed zij 
aan AUGER duizcnde vragen 
betrekkelijk de moeder en 
den zoon. Hjj beantwoordde 
al deze vragen, ^ elke ant
woorden, gevoegd bij de 
schoonheid der schilderij, 
haar bewogen te wagen, of 
men niet eenc dergelijke zou 
kunnen bekomen. Maar daar 
de schilderkunde in Japan 
toenmaals geheel onbekend 
was, en er zich onder de 
Portugezen niemand bevond, 
die dezelve verstond, ver
goedde. AUGER zulks, door 
aan de keizerin eenige Roze-

kransen en de GJroetems des 
Engels in de landtaal te 
geven, hetwelk naar men 
zegt, dezer vorstin een groot 
Vermaak deed, en aanXwE-
EIUS de vrijheid verschafte, 
om te prediken, hoewel hij 
met de landtaal geheel en 
al onbekend was. — Zie 
Histoire des Religieuiede la 
Compagnie de JMSÜS. T. I . 
p . .192 . enz. uitgave van 
1741. • ,: ':••• ;• •. ; 

AÜGEREAU (PETRUS FRAN-
CISCUS K A R E I ) , hertog van 
Castiglione, en maarschalk 
van Frankrijk, werd d e n l l 
November 1757 te Parijs 
geboren, en was de zoon 
van/-een' fruitverkooper uit 
de voorstad Saint-Marceaiu 
Hij verbond zich als Cara* 
binier in de Napoïitaansche 
troepen, diende bij dezelve 
tot in 1787 als eenvoudig 
soldaat, en zette zich daar
na als schermmeester te Na~ 
pels neder. Toen in 1792 
al de Franschen aan den 
koning der beide Siciliëii 
verdacht waren geworden, 
was AUGEREAÜ genoodzaakt» 
om naar zijn vaderland te-
rugtekeeren; hij diende als 
vrijwilliger in de republi-
keinsche legers van het zui
den, en ging zeer spoedig 
van den eenen rang tot den 
anderen over, tot dien van 
Brigade - Generaal waartoe 
hij in minder dan twee 
dienstjaren geraakte. Op
merkenswaardig vooral door 

K • 
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die dapperheid en die on
stuimige; . onversaagdheid, 
welke geene hinderpalen 
kent, trok hij de aandacht 
Van het Kepublikèinsch be
zuur i ten, dienste yan welks 
woede hy bijzonder geschikt 
scheen. In 1794, begaf hij 
zich naar het leger der Py~ 
Veneên, belastte zich met 
het bevel eener brigade, 
onderscheidde zich bij het 
beleg van Figuières s , en 
bragt in het volgende jaar 
op eëne krachtdadige wijze, 
tot, de nederlaag der Span
jaarden aan de oevers der 
Ffavia .toe,' Weinige jaren 
daarna, in hoedanigheid van 
divisie r Generaal naar het 
leger in Italië gezonden, 
spreidde hij in dezen veld-
togt al zijne dapperheid, en 
at de hulpbronnen zijner er
varenheid in de krijgskunde 
ten toon* ,Na ee»ên gefor* 
eeerflen marsch van twee 
dagjBOi',̂ naakte hij zich meest 
ter van de- naauwe doorgan
gen va» MilleHmp, 
nigde zich jtnet derë generaal 
JOUBERÏ , verjaagde den ,v(jV 
and,-uit al de positiën, dïe 
hij bezet hield, en omsin
gelde door deze munmivr$$ 
de divisie "van den generaal 
fttoVEiu. In korten tijd 
maakte hij zich meester van 
Atba en Camle; maakte 
zich met geweld- meester 
van den doortogt dei- brug 
van Lodin en verjoeg de 
Oostenrijkers van daar. Hij 
ondersteunde met veel ij Ver, 
al* de operatie», der veldhee* 

ren MASSENA, SERRÜRIER en 
BONAPARTE. In een gevecht 
bij CastigUone spreidde hij i 
andermaal zijne dapperheid J 
ten toon, daar hij zich, na j 
eenen geheelen dag de aan
vallen van eenen vijand, 
veel sterker dan hij , f e heb
ben wederstaal). > . van dat 
dorp meester maakte; en -
eindelijk in den slag van 
Arcole, wanneer hij , toen 
hij zijne soldaten op het 
punt zag van te bezwijken, ; 
zelf naar, "eenen standaard • 
greep, het vijandelijke vuur 
te gemoet ging, en de over
winning besliste. Als eene 
belooning voor zoo vele be
wijzen van moed, werd hij 
door BONAPARTE uitgekozen, 
om de standaards, die men 
op de Oostenrijkers, in' de 
veldslagen y „welke de inne
ming" van Mantua vooraf
gingen, veroverd had, naar 
Partys te brengen. Het Bi" t 
rectoriuni wees hem eenen 
standaard toe, en, na zich 
van BONAPAUTS ontslagen te 
hebben, door hém aan hel 
hoofd van eenen togt naar 
Egypte të plaatsen, liethet ; 
de oogen op AUCEKÉAU vallen, 
om den eerstgenoemden veld
heer bij het leger van Italië te 
vervangen. , Den 9 Augustus 
1798, werd hij * in plaats van 
HOCHE , die naar den Rift 
werd gezonden, tot bevelheb
ber .der'17° Militaire divisie 
{Parijs) benoemd. De ge
voelens van dien veldheer 
waren nog wéinig bekend » 
elke partij was in verwach-
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ting; maar zich genoodzaakt 
ziende, om zich te verkla
ren, bij gelegenheid van den 
lof, welken DÜMAS hem in 
eene redevoering voor den 
raad der Ouden töèzwaaide, 
antwoordde hij behendiglijk: 
» Ik ben een kind van Pa-
rijSf nimmer zal die stad 
iets van mij te vreezen heb
ben;" en eenige dagen daar
na zag men hem aan de ge
wapende raagt het bevel ge
ven, om in dë zitfingen vètt 
het wetgevende ' ligchaam 
doortedringen, zelf aan den 
veldheer. RAMEI, de epaulet
ten afrukken, en WILLOT 
en Pic|fÈëRü!;met'de overige 
afgevaardigden der Inspectie-
Cüommissiën te doen arreste
ren. De zegevierende partij 
noemde AUGEREATJ» Ueiï Red
der 'dés_ Vaderlands en den 
Overwinnaar pan FrwUdor; 
en desniettegenstaande kon 
hij deri post van een der 
beide Directeurs, die in de 
onlusten van Frucddor ge
vallen waren , niet erlangen; 
hij beklaagde zich bitterlijk, 
deed bedreigingen, en werd 
gezonden, om de boorden <ïes 
Mijns van zijne 'lifegten te 
doen weergalmen, aldaar de 
Generaal HOCHE, die aldaar 
over het Fransche leger het 
bevel voerde, dèn 15 Sep
tember 1797̂  overleden was. 
Steeds aan de ; revolution-
naire grondbeginselen ge
trouw, Wekte Mij söogenblik-
kelijk na zijne Éomst te Keu
len , dè waakzaamheid der 
overheden tegen de uitgewe

kenen en de Priesters op , 
en spreidde in die stad eene 
pracht ten toon, die tot dus
verre onder de Fransche veld-
heeren onbekend was. Bij 
het Directorium beschul
digd, van, Ondanks het ver
drag van Campo-Fomio, in 
Zioaben eene qmwenteling te 
willen te weeg brengen, en 
van doörëenê gesmede brief
wisseling den «val van BONA
PARTE en! van den . directeur 
KEWBEI* te hebben ontwor
pen* werd ; hij uit de Bijn-
gewesten teruggeroepen, en„ 
onder voorwendsel van eehen 
op handen zijnde inval in 
Portugal., tot Bevelhebber 
der lOfi > militaire divisie 
(Perpig'nanJ benoemd. Het 
Departement der Haüte-Qa-
ronne benoemde hem in 1799 
tot afgevaardigde „ .In, den 
raad, der vijf-honderden. Hij 
begaf zich'naar Parij's, waar 
de veldheer BONAPARTE me
de weldra aankwami d i e , 
door zijne begunstigers ge-
waarschouwd, Egypte ver-
Het , om eene magfc, dié 
haar aanzien verloren had, 
te verschrikken. :In den be
ginne verklaarde zich Au* 
GERBAU , in overeenstemming 
met IOÜRDAN , tegen zijnen 
wapenbroeders: maai- doop 
den steeds toenemenden in
vloed" van zijnen mededinger 
verschrikt, ging hij hem zij
nen dienst aanbieden en ont
ving •? uit zijne hand het be» 
vél over het leger i» Hot-
tand. Hij ondersteunde de 
krijgsvcmgtingen van Mo-
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BEAU op eene krachtdadige 
wijze, bestreedKALKREUTH, 
nu eens met voor- en dan 
wëdëfmet tegenspoed, ein
digde den veldtogt met de 
overwinning Van Ilohenlin* 
detij en vond in :het midden 
de& legers, den eenigen roem 
-terug, waarnaar een voor
stander der omwenteling ha
ken kan. Ijt 1801 in Rol
land door den generaal Vic-
TöR vervangen, leefde hij drie 
jaren vreedzaam enafgezon-
derdy ontving het hevel 0-
ver eenen togt naar Portu? 
gal9 die niet ten uitvoer'is 
gebragt* en keerde naar P«i 
fys terug^ oin bij de zalving 
van. BONAPARTE tegenwoor
dig te zijn j die hjem tot 
Maarschalk dés rijks, Groot
kruis van het legioen van 
eer , president der kiés-ver-
gadering van Loirei,: en 
tot' ridder der Spaanschè or
de van KAREL III. verhief. 
De oorlog barstte in Dnilsch-
laftd weldra los; AUGEREAU. 
trok met zijn leger-corps naar 
dat land, sloeg de-Oosten
rijkers , aan den Oostelijken 
oever van. het meer van Con-
slahs, en nam Bregentz en 
Lihdan in. De roemvolle 
vrede van Presburg, was 
groQtendeels zijn werk. In 
den slag van 'Jena ontwik
kelde hij talenten, welke hij 
jipg niet aan den dag had. 
gelegd, besliste den slagen 
maakte zich den 26 October 
meester van Berlijn. Bij 
den slag van Eylau, • zag 
men hem, ondanks eene 

brandende koorts, die hem 
als ware het verslond, het 
bevel voeren, strijden, zich 
aan het heetste vuur bloot
stellen , en, ten einde eenen 
val voortekomen, op zijn 
paard gebonden, door eenea 
kogel gptrotï'en worden, het
welk hij eerst na den afloop 
van het gevecht ontdekte. 
De tegenspoeden , die hij ffi 
Spanje ondervond, waren h 
oorzaak zijner ongenade, dia 
tot in 1812duur.de, wanneet 
hem in den Russischen oorlog 
eeji niet veel beteekenend 
bevelhebberschap werdopge-

: dragen. Hij onderscheidde 
zich in den slag van Jbeip-
zig in welken -hij gedurende 
eenen geheelen dag eep bpscV 
verdedigde. Tot chef dei 
6-dc- en 7.de militaire divi-
siën benoemd ,^hield.hjj zich 
te, Lyon bezig met het or
ganiseren van tegenstands-
middelen > tegen het leger 
der Oostenrijkers , en onder
steunde ten einde toe de zaal' 
van zijnen ouden meester. 
Maar de beschermende geest 
van Frankrijk en der BOUR
BONS moest zegevieren. Der 
fortuin altijd getrouw, deed 
AUGEREAU eene proclamatie 
afkondigen om LODEWIJK 
XVIII. te doen erkennen» 
en ontving van dien Vorst 
het kruis van den heilige» 
LoüEWiJK en de waardigheid 
van Pair van Frankrijk* 
BONAPARTE, van het eiland 
Ella ontsnapt, verschijnt we
der in Frankrijk, noemt Ac* 
GERBAU een verrader; «c 
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maarschalk, daardoor niet 
afgeschrikt, vaardigt ter be
grooting en erkenning van 
het hoofd des Bijks, eene 
krachtvolle proclamatie uit. 
"Vruchtelooze pogingen, Bo"-
SFAPARTE slaat zijn aanbod 
van de hand. De koning 
komt terug; de overwinnaar 
van Frmtidor verschijnt an
dermaal, en biedt zijnen 
dieilst aan; maar zijne*hoop 
wordt verijdeld en hij ziet 
zich genoodzaakt, de wijk 
naar-zijn landgoed van Hous-
saye te nemen, alwaar hij 
den 12 Januarij 1816 aan; 
eene borstwaterzucht over
leden is. 

ATJGIAS , koning vsdElis, 
lcwam met HERCULES over-* 
een, om hem het tiende ge
deelte van zijn vee jte ge
ven, mits deze zijnen stal 
zoude schoon maken, waar
van de mist de lucht be
smette. Om hierin te sla
gen, verlegde HERCULES de 
wateren der rivier Alpkeus; 
maar wijl AUGIAS weigerde 
hem de belooning te geven, 
welke bepaald was, doodde 
hij hem en gaf zijne staten 
aan PHILEUS, zijnen zoon. 
Zeer naïf en schoon heeft de 
Mederlandsche Dichter J. 
IMMERZEEL J.1', deze fabel 
in liet eerste Deel zijner Ge-
dichten bladz. 88 enz. be
zongen. De stal van AUGI
AS is eene soort van verbloem
de uitdrukking (autononm-
siu) geworden, om eene 
plaats, die inoeijehjk j s " 

schoon te maken, of een 
boekwerk, waarvan de tal-
loóze^ misslagen en gebreken 
de critiek vermoeijen en ont
moedigen, aanteduiden. 

AUGURELLI (JöANNES At r -
RELIUS), te Rimini, in 1441 
geboren, onderwees te Ve
netië en te Treviso met het 
beste gevolg de schoone let
teren. Hoewel het hem aan 
geestdrift en vuur ontbrak, 
verwierf hij echter als dich
ter eenen grooten roem. Hij 
gaf zich ook met de alchi
mie af, en heeft den steen 
der wijsgeeren dooreen dicht-
stuk, Chrysopeïu genaamd, 
bezongen. LEO X. , aan wie» 
hij hetzelve aanbood, gaf hem,. 
zegt men, eene groote eït 
ledige beurs, hem zeggende: 
Al die ff oud kan maken,, 
heeft slechts eene beurs iioa-
diff, om hetzelve te Ier gen. 
Hij overleed te Treviso, in 
het jaar 1524. Zijne Ge
dichten kwamen te Verona , 
1491, in 4. t 0 , .en te Vene
tië 1505 in 8.vo in het licht. 
Het zijn treurzangen, jam
bische verzen en oden. Z\j-
ne Chrysopeïa is het beste 
zijner stukken. Men heeft 
ook van hem welsprekende k 
en in een zuiver Latijn ver
vatte Redevoeringen, doch 
die te omslagtig en van za- . 
keljjkheid te zeer ontbloot 
zijn. JULIÜS SCAUGER heeft 
dezelve al te gestreng»be
oordeeld. PAULUS Jorius zei-
de van AUGURELLI 9 dat hij 

" eenen grooten geest in een 
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klein ligchaam had. 

AUGÜSTI (FKËDEBUC-AI-EER-
TÜS), werd in 1696, te 
Frankfort aan de Oder ge
boren. Zijne ouders waren 
Joden, en gaven hem bij 
zijne besnijdenis de namen 
van JozuÉ BEN - ABRAHAM 
HERSCHELL. Na zijne eerste 
studiën volbragt te hebben, 
ging hij naar Konstantino-
peZ, werd er gevangen geno
men , en eenigen tijd daarna 
door een Joodsch koopman, 
weder vrijgekocht. Uit zij
ne gevangenschap terugge
keerd, wijdde hij zich te 
Krakau op nieuw aan de 
studiën toe, en door de re
deneringen van den Luther-
schen opper-bewindhebber 
BEINHARD overtuigd, bekeer
de hij zich tot het Christen
dom en werd Luthersch. Zijn 
ijver spoorde hem zelfs aan, 
om te Escïienberg, in het 
Hertogdom Qotha, alwaar 
hij in 1782 overleed, pre
dikant zijner sekte te wor
den. Er bestaan verschil
lende werken van hem, die 
ten bewijs verstrekken , dat 
hij het Jodendom opregte-
lijk verzaakt had: l.o Dis-
seriatio de adventu Christi 
necessitute tempore tempZi 
secundi, Leipzig, 1794, in 
4.to — 2.0 Aphorismi de 
studiis Judaorum, hodiernis, 
Gotha, 1731, in 4.» _ 3.o 
Geüeimen der Joden, bevat
tende de wonderdadige ri
vier Sambathion, en de roo-
de Joden enz. Erfurfc 1748 

in 8.v0 in het Hoogduitsch. 
— 4.° Aanteekeningen over 
de Karaïten, ibid, 1752 
in 8.vo mede in het Hoog
duitsch. — 5.o 'Dissertatio-
nes, ïiistorico -philol. in 
quibus Jndosorum hodierno-
rum consuetidines mores et 
ritus, tam in rebus sacris 
quam civilibus, expommtur, 
ibid. 1753, in 8.vo AUGÜS
TI heeft nog andere werken 
geschreven, waarvan de lijst 
in het naam - register dei 
Hoogduïtsche schrijvers, die 
van 1750 tot 1800 overleden 
zijn , voorkomt. Zijn leven 
door een9 zijner vrienden be
schreven , is te JErfurt in 
1791, in 8.vo in het licht 
gegeven. 

AüGUSTINO ( A N T O N I U S ) , 
Auditeur der Rota, Bis
schop vanAZise, daarna van 
Lerida, en eindelijk Aarts
bisschop "van Tarragona, '> 
werd in 1516, te Saragossa, 
uit een doorluchtig geslacht 
geboren, en overleed in IS-S6 
in zijnen Aartsbisschoppely-
ken stoel. In 1562 was hïij 
bij het Concilie van Trente 
tegenwoordig, alwaar hij zich 
zeer onderscheidde. Pxvhvs 
H L , JUMUS I I I . , PAULUS 
IV,., PHIMPJPUS I I . , koning 
van Spanje vereerden hem 
met hunne achting en hun 

: vertrouwen. » Nooit, zegt 
een schrijver, deed iemand 

' in zijne geheele levenswijk 
meer regtschapenheid, meer 
standvastigheid, en meer 
grootheid Van ziel blijken 
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dan dien doorluchtige Aarts- | 
bisschop. Hij leefde in eene 
voorbeeldige onthouding en 
kuischheid, én deelde zijne 
goederen zoo mildelijk on
der de armen uit, dat zijne 
nalatenschap hij zijnen dood 
tfiét toereikende was, om 
hem volgens zijnen rang te 
begraven." Zijn verstand 
evenaarde zijne deugden. 
Er zijn ons verscheidene 
werken van hem overgeble
ven, waarvan men de Cata
logus kan zien, aan het 
einde der uitgave Dé etnen-
datione Qratiani, in S . w 

1672, door BALUZIUS met aan-
teekeriingen in het Ifcht ge
geven : een geleerd, diep
zinnig en voöïde wijsgeeren-
onmisbaar boek. De oor
spronkelijke uitgave van 
Tarragona, in 4. t0 1587, 
wordt zeer' op prijs gesteld. 
Men heeft nog van hem: 
ï .° Antiqvtë collectiones de-
cretalhim, Parijs, 1621 in 
fol. met zeer belangrijke 
aanteekeningen. — 2.Q Vijf 
boeken met instellingen der 
kerk .««»• Tarragona, in het 
Jatijn in die stad bij MEY, 
in 1580 in 4.10 gedrukt, de
ze uitgave van 'dit werk 
wordt zeer gezocht. •— 3.o 
Canones pteniteniiales, twee 
jaren later bij denzelfden 
in 4.to gedrukt: dit boek is 
zeldzaam. — 4.° Gesprek
ken over de gedenkpennin
gen Tarragona, 1587 in4,w 
in het Spaan sch, nog zeldza
mer dan het vorige. Er 
bestaan verscheidene Itali

aansche vertal ingeu van Ml 
werk, in 4.w en in folio 
en eene Latijnsche, 161? 
in fol. De Medailles, tot 
het 3. e en 8.c gesprek bè-
hoorende, komen enkel voor 
'in de Italiaansche vertaling 
in 4.to STEPHANUS BAÜUZIÜS 
heeft eene uitgave derzelvc 
met aanteekeningen gele
verd. — 5.o JEpitome juris 
pontificis ^£ Deel, Tarra
gona, 1587, 2.e en 3.» 
deel, Rome, 1611 in folio. 
— 6.o De propriis• nomini-
lus Pandectórilm, fiorentl-
narum, Tarragona, 1579 
in fol. zeer zeldzaam* De 
uitgave met Barcinone, 1592 
op den. titel, is dezelfde. 
Al de geleerden van zijnea 
tijd hebben zijner diepe ge
leerdheid regfc doen weder
varen , zelfs diegene, wier 
eigenbelang en verwaand
heid niet dan met afgunst 
den roem konden zien, waar
mede hij zich overlaadde. 
Vossius zeide ronduit, dat 
hij een der grootste mannen 
dèr wereld was. Hij be
wonderde vooral zijne aan
teekeningen op FESTUS. D ie , 
welke hij op VARUO maak
te , werden niet minder toe
gejuicht. » Gij munt in de 
schoone letteren ui t , schreef 
hem PAULUS JVÜANUCIÜS/ en 
indien ik iets ben ten opzig-
te van anderen, zoo ben ik 
niets , wanneer ik bij u ver
geleken wordt." De enkele 
FRA-PAOLO; een ijdele en 
eerzuchtige monnik; durfde 
zeggen, dat hij in de ker-
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kelljke geschiedenis niet 
ervaren was: deze afval
lige in de monnikskap, die 
toenmaals werkzaam was , 
om het Lutheranismus in 
Venetië in te voeren, wilde 
daardoor de bewijzen ver
zwakken, welke de schrif
ten van den doorluchtigen 
Aartsbisschop tegen de 
nieuwsgezinden verschaften. 
ANDREAS SCHOTT heeft zijne 
lofrede in het licht gegeven, 
Antioerpen, 1586, welke in 
de uitgave der Gesprekken, 
met aanteekeningen door STE-
PHANÜS BALUZIÜS is inge-
lascht. 

* AtlGUSTlNUS (AüBEMüS — 
Heilige) in 354 te Tagaste 

f eboren ; zijne ouders waren 
'ATRICIUS en MONICA; eerst 

studeerde hij in zijne vader
stad, daarna te Madaure en 
te Karthago. In dezelfde 

. mate als hij zijnen geest in 
de laatste stad beschaafde, 
werden er zijne zeden bedor
ven. Hij had eenen zoon, 
ADEODATÜS genoemd, de 
vrucht eener misdadige lief
de , maar met den geest zijns 
vaders geboren. De sekte 
der Manicheers maakte van 
AIHSUSTINUS eenen proseliet, 
die weldra eenen Apostel 
derzelve werd. Hij onder
wees vervolgens de Rheto-
•rica, te Tagaste, te Kar
thago, te Rome, teMUane, 
werwaarts hij door den pre-
fekt SÏIWMACHÜS gezonden 
werd. AMEROSÏUS was toen
maals Bisschop dier; stad. 

AUGUSIWUS, door zijne rede
voeringen en de tranen van 
MOMCA, zijne moeder, be
wogen, dacht ernstig aan de 
verbetering zijner ongere
gelde levenswijze, en ver
liet het Manicheïsmus. Op 
het Paaschfeest van het jaar 
387, werd hij te.iïïilane, 
in het 32.e jaar van zijnea 
ouderdom gedoopt. Van dat 
tijdstip af, liet hij de te-
deneerkunde varen en be
paalde zich enkel tot Aé'stip 
te opvolging van het Evan
gelie. In Tagaste terugge
keerd, wijdde hij zich en
kel aan het vasten en het 
gebed toe, gaf zijne goede
ren aan de armen, en vorm
de met eenige zijner vrien
den een broederschap. Toen 
hij zich eenigen tijd daarna 
naar H-ippon had begeven, 
werd hij door VAiERius, den 
Bisschop dier, stad, in het 
begin van het jaar 391, on-, 
danks zich zelven, tot Pries
ter gewijd. Volgens een bij
zonder , tot dus verre i" 
Afrika onbekend voorregtt 
stond hij hem toe, het woord 
Gods te verkondigen. ï» 
het volgende jaar werdFoü-
TUNATÜS, een Priester dei 
Manicheers, door AVGVS-
TiNüs, in een e publiek6 

conferentie, beschaamd ge
maakt; de laatste deed zulk* 
met des te meer gemak, daar 
hem het sterke en het zwak" 
ke dier sekte bekend waren-
In 393, gaf hij in eene kerk
vergadering te Hippon ge* 
houden» zulk eene geleerde 
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verklaring van het Symboïüm 
aesgëlóofs, dat de Bisschop 
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jpéh èënpariglijk van gevoe
len" waren, dat hij verdien
de hun ambtsbroeder (e zijn. 
Inïëen ander concilie in 395 
b$.ëgdy weïd hij aan VALE-
*KIÖ& in het Bisdom Hippon 
als coadjutor toegevoegd. 
Het was alstoen, dat men 
al de deugden en den' gehëe-
lën geest van' AÜGUSTINÜS 
Wag schitteren. [In zijn Bis
schoppelijk paleis vereenig-
de hij een gezelschap van 
€feëstelijken, met welke hij 
leefde. Hij bevlijti'gdè; zich 
al meer en meer, om de 
dwaling te beschamen. Jfe-
xix,' eenberuchte Manichëè'r, 
een hunner uitverkorenen 
(dat is een dergene, welke 
zich met al deafschuWelijk-
hèdefl der sekte bezoedel
den), in eene openbare con

ferentie overtuigd, zwoer 
weldra zijne leer in de han
den van zijnen overwinnaar 
af. In eene onderhandeling 
tusschen de Catholijke en Do-
natiste Bisschoppen, in 411 
té Harthago gehouden , deed 

• AuötrSTXNus zijne schran
derheid èn welsprekendheid 
hiet minder bewonderen. Hij 
spreidde in dezelve zijnen 
ijver voor de eenheid der 
Kerk ten toon, en bezielde 
zijne ainbtgenooien met den-
zelfden geest. Weldra kwa
men ° de boeken de Civitate 
Dei in het licht. De wijs
begeerte, de schranderheid, 
eene naauwkeurige redeneer-

'III. DEET» ' '• 

kunde, de (Godsdienst, de 
godsvrucht, alles vindt men 
in dit groote werk veree-
nigd. Hij ondernam hetzel
ve, « m o p de klagten der 
Heidehen'te antwoorden, die 
de invallen der Barbaren, en 
de rampen des rijks, aan de 
invoering van den Christe-
lijken Godsdienst, en aan dë 
verwoesting .des tempels toe
schreven, i Men heeit eenen 
kwakzalver zien beweren, 
dat' dit bewónderenswaardi-

f e werk uit de boeken van 
rABRo ontleend was, en dat 

deze boeken, om de letter
dieverij van AüGUSTiws te 
bedekken, op bevel desPan-
ses', verbrand waren, maar 
dit ongerijmde sprookje, door 
den aard desSwerks gelogen
straft , kan enkel aan des-
zelfs tütstroooijer en aan 
hen, die er geloof aan hech
ten 't tot schande verstrek-
fcenL In 41S werd er te i ï#r-
t/tago een algemeen Concilie 
van Afrika tegen de Pela
gianen gehouden; AUGÜSTX-
Ntrs, die hunne dwalingen; 
reeds wederlegd had, Stelde 
negen veroordeelende arti
kels op, en toonde tegen 
deze rampzalige ketterij , 
zulk eenen vurigen ijver v 
dat de nakomelingschap hem
den titel van heeraar der 
genade heeft gegeven. DOOF 
werkzaamheden en eene ge
strenge levenswijze als uit
geput, stierf dit groote licht 
der Kerk, te Hippon, se
dert verscheidene maanden 
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door de Wandalen belegerd, 
3n het jaar 43Q, Deze voor
treffelijke man leefde, alsWa-
ïehetj, van den voorspoed des 
Godsdienstès en vaö den roem 
der "^erkX deze waren de 
eeiiige maatstaf zijner vreug
de , even gelijk de rampen 
der Kerk, voor hem de eeni--
ge bron van diepe droeflieid 
«n ïteersïagtigheid waren. 
JOominicis lucris gaudens et 
éamnis móerens. POSSIDO-
SJHIS » Bisschop van Calama, 
asjjn boezemvriend, heeft zijn 
ieven beschreven. In. de 
^kweekschool der groote 
spiannen, welke deAirikaan-
ssche kerk toenmaals in haar 
anidden zag, was er geen, 
/wiens naam zoo beroemd is 
geworden , als die van Atr-
GUSTINÜS» Zijne predikaiiën 
«n brieven medegerekend, 
telt zijn geschiedschrijver tot 
3.030 zijner werken.. In alle 
derzelve ontwaart men èene 
Teel omvattende genie, een 
doordringend verstand, êene 
hewonderensWaardige rede-
3*eerkracht, ondanks de onge
paste en ruwe woorden, waar
van hij zich somtijds bedient, 
eenen stouten stijl. De gees
tige invallen en woordspelin
gen, waarmede dezelve, en 
vooral zijne Hornetten, als 
doorzaaid zijn, hebben doen 
gevoelen , hoezeer hij boven 
de meeste Kerkvaders in de 
welsprekendheid verheven 
was. Eöj houdt zich bij wei
nig belangrijke bijzonderhe
den °P > geeft verklaringen , 
over getallen en maten, die I 

niet veel leerzaams aanbieden; 
hetwelk CAÈVINUS, die de
zen Kerkvader meet eerbie
digde dan al de andere (wijl 
hij hem, zijn voorbeschik' 
kingsstelsel, zeer ten onreg-
te als gunstig beschouwde) 
heeft doen zeggen: In «#}•%-
landis numeris curiosiorest 
AvGUStlNVS. Hij is bewon
derenswaardig in eenigetij" 
zondere stukken; maar wan
neer men hem na elkander 
leest is hij door zijne tegen-
reden vermoeyend. Er be
staan verscheidene bijzonders 
en algemeene uitgaven zij
ner werken, ondes, welke 
men voornamelijk onder
scheidt, die van Antioerpen, 
1574, en die der Benedik-
tijnen der Congregatie van 
den H. MAÜRUS, in 11 dl.!' 
in fol., 1679— 1700. De 
laatste wordt tegenwoordig 
het meeste gezocht; men 
verwijt aan dezelve echter 
misslagen, waarvan ér. som
mige van belang zijn. De* 
zelve werd-ondernomen op 
raad van Doctor ANTONJUS 
ABWAUI.D, en aan BIAMPIS 
toevertrouwd. MABII&ONI 
zijn medebroeder, schreef i» 
éénen dag, deppdragt, zoo* 
als wij die tegenwoordig 
hebbeen: deze is niet een 
der minste stukken dezer 
tuigave, die te Amsterdam 
in 1703 herdrukt i s , met 
aanteekeningen van J. 1* 
CIERC , die zeer beïeedigend 
voor den heiligen leeraa' 
zijn. Het I.e deel bevat de 
werken, welke AUGUSTINÜS 
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schreef, alvorens Priester 
te zijn, met zijne Uerroe-
pingenenBeZfjdfnissen) die 
dit uitgebreide werk als tot 
inleiding verstrekken: Van 
de Belijdenissen bestaat er 
ook eene Viaamsche verta
ling, Mechelen, 1823 in gr. 
24»o De Abt GROU he.eft in 
de zedeleèr,, uit de Beïijdè- ' 
nissen van den heiligen Aif 
eüSTïNKs'. ontleend { Parijs \ , 
j'78é;,':..'2\ dl.", in I2.mo de ; 

diepe wijsheid van dat boek 
zeer wel ̂ doeii gevoelen. In
dien men de Alleenspraken; 
uitzondert, is 'het datgene 
van al zijne,werken, waar-
,op de sterïïpel dier levende 
en opregte godsvrucht, vol; 
zalving en vuur, die het ken-
teeken der heiligheid yan 
AuGtrsTiNus uitmaakt, het 
duidelijkste is uitgedrukt. 
.Het 2.e bevat zijneBrieven, 
volgens den tijd gerang

schik t , van 386, tot aan zij
nen dood in 430. Er zijn 
er in het geheel 270, die 
eene kostbare verzameling 
uitmaken, voor hen, die 
zich op de geschiedenis, de 
Kerk- en zedéleer en de 

, kerkelijke tucht toeleggen. 
— Het 3.e is toegewijd aan 
zijne Verhandelingen over de 
heilige Schrift, — Het 4.e 

aan zijne Omschrijving der 
Psalmen, meer bijspreukig 
dan letterlijk. — Het 5.e 

aan"zijne Leerreden. — Het 
6.e aan zijne Leerstellige 
werken, over verschillende 
punten der zedeleer en ker-

". " -. 0 

kelijke tucht. - i . Het 7.e aan 
het werk Over de Stad Gods, 
zijn meesterstuk. — Het 8.e 
aan zijne Verhandelingen te
gen, verschillende ketters. — 
Hei 9.e aan die tegen de 
Donatisten. — Het lQ.e be
vat zijne Ver/iandelingen te
gen de Pelagianen; en het 
laatste zijne Levensbeschrij
ving.:.;,In l?;p3 heeft men 
te Antwerpen een? Appen
dix in fol/ tot zijne wer
ken gedrukt. EuGiPPiüs 
heeft üitgegeyen, Thesaurus 
eos sahcti "Au'GUSTjNJt ope-
riiust Bazel, 1542, 2 Dl.» 
in . fol. dat niet [zeer alge
meen is. De heilige Air-
ĜUSTiNUS "deed vele gematigd
heid blijken, ten opzigte 
der schrijvers, welke -hij 
bestreed; maar de kracht
volle wijze, waarmede hij 
de dwalingen aanrandt, heeft 
somtijds aan zijne zegepraal 
éene uitgebreidheid gegeven, 
waarin de regten der waar
heid in de waagschaal gesteld 
schijnen. Vele Godgeleerden 
zijn van gevoelen geweest t 
dat zijn ijver voor de gezonde 
leer, hem dikwerf dien mid
delweg uit het oog had doen 
verliezen, welke zoo'moege
lijk met juistheid kan bepaald 
worden, maar die op eenen 
gelijken afstand van twee 
uitersten is gelegen. Intus-
schenworden.de grondbegin
selen, die hij tegen de dwa
lingen der Pelagianen heeft 

. opgeworpen , te weten het 
bestaan en de uitwerkselen 
2 

http://schenworden.de
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<ïér erfoonde} Ml ü e noodza
kelijkheid der genade, zelfs • 
om een goed werk te begin- ; 

1 nén , door dé Kerk als on- ' 
."tegëflsprekëlijké lëersteïlin- . 
gen jfeeschb'uwd; en in dat; 
io^zigt gaan zijne geschriften ' 
voor vraagbaken der Cathó-
'Jjjkë leer door. Degene,^ die : 
öan «Jezèn Vader eene soort* 
Van onfeilbaarheid willen toe
schrijven, worden door hem 
zélven Wedërlegd; want op f 
•.meer dan eene plaats keurt 

'"hij goed, dat men aan de ; 
waarheid zijner voorstellen 
twijfele; en zij ,^dïè gezegd '• 

" hébben, dat al zijne geschrif-: 
''ten de kerkelijke bekrach-' 
'ïigin^ bezaten, zijn in te
genspraak inet de uitdrukke
lijke verklaring van CELES-
*INUS' I . ën van INNOCENTIUS 
3 ö ï . (Zie SADOLET , CELES- I 
;*FINUS ï.). Ook is het éene j 
laakbare overdrevenheid te 

" zéggen, dat de heilige Au-
^ÜSTINUS de "beroemdste en 

/ jde geleerdste van al de'an-
/ ;iiere Kerkvaders is geweest. 

"&ékêr is het , dat hij in de 
talen niet zeer ervaren was , ' 

"en dat hij de Ouden winder 
gelezen haddan de heilige 

, HiERoNYMUS, * tle heilige BA-
SILIÜS en andere Kerkvaders. 

. Hij bezat noch de zuiverheid 
van taal, noch de sierlijk-: 

"heid, nobh de kracht van 
TEKTOTMANÜS ,' van den hei
ligen CYPRIANUS , Van den 
heiligen HIERONVMUS enz. 
Zeker heeft hij der Kerk 
zeer tot sieraad verstrekt; I 
maar AÏHANASUJS, de mar- i 

telaar der GodheïÖ van J. C.; ! 
CHftySosïoMüs., de weispre- : 
'këhdste der Gfriekscfte Va
deren; LEO, een éyën zoo 
groote. Opper-priester'j als 
groot irian,' een grondig en 
oordeelkundig schrijver, vol 
'waardigheid, en bevalligheid» 
strekken htór tot even zoo 
groote roem als AXJGUSTINÜS. 
In het Leven van dien Kerk
vader schrijft BÈRTI , Mem, 
gezamenlijk met den heili
gen AMBROSHJS, zijnen leer
meester en bekeerder ?" ds 
zamenstëllirig van den lof
zang Te Deum töe"(ZiéAM-
BROSIÜS) ; een bewonderens
waardig gezang , welks 
krachtvolle eri deftige een
voudigheid ,' door den be
roemden ATTERBORY boven 
al de bloemen der dichtkun
de eh welsprekendheid, werd 
gesteld. — In het jaar na 
den dood van den heiligen 
AUGUSTINÜS werd de stad ' 
Hijppon door de Wandalen 
ingenomen, doch ondank 
hunne barbaarSchheid,'eer
biedigden 4e veroveraars t 
het lijk van déri heiligen 
Kerkvader, en zijn naam 
werd in den ouden Almanak 
der Afrikaansche kerk op 
den 29 Augustus ingelascbt-
Men wil, dat zijnligchaai»! 
door de Afrikaansche Bis
schoppen , welke door de 

Wandalen verjaagd werden i 
in 506, uit de kerk van de» 
heiligen STEPHASÜS , te JHP" 
pon, waarin het begraven 
Was, opgenomen, en naar 

Sardinië, v/ervvaarts zij vet" 
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bannen waren, vervoerd werd. 
Men.voegt er bi j , dat het
zelve, op bevel van LUIT-
PBAND'V"-. koning der Longo-
barden, den 28 Februarij 
713, naar Pavia, in bet 
klooster van den H. PETRUS 
werd pvergebragt. — Lang 
bleef men in het onzekere, 
wat er verder van hetzelve 
geworden was; tot. dat, liet 
vraagstuk ten opzigtë* der 
ontdekking des ligchaams 
van dien kerkvader, bij ge
legenheid van het óp den 1 
October 1695 vinden eener 
kist in de ST. PiETERS-Kerk 
in. Coelo aureo % te Pavia i 
waarop niets dan deze woor
den Corpus AUGUSTINI wa
ren ingesneden, den, 16Julij 
1728 door FRANCISCUS ' PER-
TUSATI , Bisschop van Pavia, 
krachtens den last van Paus 
BENEDICTUS XI I I . , beslist 
werd. Na eene Mis van den 
heiligen Geest gecelebreerd 
te hebben, deed deze pre
laat eene plegtige uitspraak, 
dat de gevondene kist , de 
overblijfselen van den heili
gen AUGtrsTiMis, Bisschop 
van Jlippon en Kerkleeraar 
bevatte > en dat dezelve ter 
openbare vereering moesten 
uitgesteld worden; hetwelk 
geschiedde in tegenwoordig
heid van Pater FULGENMUS 
BEMEIJM , Overste van de 
geheele Awgusiiner - orde ^ 
door den Paus daartoe ge-
niagtigd. Op den 19 der
zelfde maand Juli) 1728, 
werd deze herkennings-akte, 

openlijk en niet, luider stem
me in de Domkerk van Pa
via, , in tegenwoordigheid des 
Bisschops, der Overheden 
en stedelijke regering en van 
een oneindig aantal volks", 
voorgelezen, waarna er eene 
plegtige Mis, gecelebreerd, 
en , onder* het' gelui k aller 

.klokken en het gedonder des 
' geschüts, de lofzang TeDeum 
gezongen werd. Des avonds 
werd déze plègtigheid, be
sloten" door' eene aïgenaeene 
verlichting, en door Ver
scheidene kunstige, en fraaije * 
vuurwerken .rondom de jkerk 
afgestoken. Deze Uitspraak 
is later door verscheidene 

igeschriften verdedigd, 'doch 
van-den anderëh..,kant ver
schenen er oökjidie dëzelyfe 
aanrandden en bestreden. : 

AuGVSïmv$~(HeMige), eer
ste Aartsbisschop van Kan
telberg,werd door den hei
ligen GREGORIUS den Grootc, 
in 596, ter verkondiging 
van het Christendom, naar 
Engpland gezonden, dat hem 
als deszelfs Apostel bè>, 
schouwt. Deze Opperprïes^ , 
tér gaf hem tot,déze zending * 
eenige benedictijner - monni
ken *uit het klooster vaA den' 
H. ANDREAS van Rome mede. r 
AUGUSTINUS bekeerde in het 
volgende jaar ÊTHELBERT, 
koning van Kent, die^hem 
te Kantelberg een gesticht 
gaf.. Hij stak daarop naar 
Frankrijk over, om er als 
Bisschop gewijd te woijdeny 
3 . , . . - . : ' ' 
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eh met de prelaten van dat 
land over verschillende on
derwerpen te spreken. Bij 
zijne terugkomst doopte h i j , 
op Kersdag, meer dan tien 
duizend personen. Daar het 
Christendom zich hoe langer 
zoo nieer uitbreidde, rigtte 
«Ie Paus verscheidene nieuwe 
Bisdommen op,' waarover hij 
hem tot. Mêtropolitaan met 
het PifiliuM benoemde. De
ze spoedige bekeeringen wa
ren niet alleen het uitwerk
sel van den ijver van den 
H» Missionarius en van het 
tqonëel zijner deugden, maar 
ook dat der wonderen, welke 

,Crod door ?ijnè bediening 
wrochtte. Mét gerucht daar
van verspreidde zich door 
geheel Eèropa, en de Kt. 
GREGÖRIUS gaf hem bij deze 
gelegenheid raadgevingen, die 
des te opmerkenswaardiger 
zijn, daar zij dienen om de 
blijkbaarheid en zekerheid 
dier Wonderen te bevestigen. 
»Wacht u , zeide hij hém, jam, 
hij gelegenheid der wonde
ren en hemèlsche gaven, wel
ke God te middfeh zijner uit
verkorene natie doet schit
teren ^ in trotschheid, en 
ijdeleri roem te, vervallen. 
Ondetf alles» wat gij uitwen
dig Vfbrigt, moét gij bedacht 
zijn, ómuzelvèn inwendig te 
bepordeelen. Tracht wel te 
begrijpen, witf gij persoonlijk 
zijt, en hoe uitmuntend de 
genade i s , die aan een volk 
verleend.wordt, ter welker 
bekeering gij de gaven der 
mirakelen hebt ontvangen. 

Hebt altijd de misslagen, wél* f 
ke gij , het zij door woorden | 
of daden mogt hebben bedre- > ! 
ven, voor oogen, opdat de her
innering uwer ontrouwighe-
den de aandoeningen van 
trotschheid,ƒ die in uw hart 
zouden willen opwellen, kun
ne verstikken. Yoor het ove
rige ittoet gij u overtuigen, 
dat de gave der mirakelen„ ' 
welke gij ontvangt of reeds 
ontvangen hebt, een gunst
bewijs i s , dat niet aan u, 
maar aan al degenen verleend 
wordt, welke God wil zalig 
maken." Sommige Protès» 
tantsche schrijvers/ zoo als 
RAPIN DE'THÖYRAS hebben 
gemeend, dat hüh iaat te
gen den Catholijken Gods
dienst hen ontsloeg van regt-

' vaardig omtrent dengenen te 
• zijn, die dënzelven in Mn-
geland had ingevoerd. Zij 

, hebbeh over AUGUSTINUS op 
• eene beleedigende wijze ge- i 
|: sproken, zijn karakter zij

ne daden én zijne ïnzigten 
; gelasterd. Maar zijne ken-
! nis 'en zijne deugden daar
latende, zijii er daadzaken j 

• die voor hem zullen spreken» 
en die , volgens' het oordeel 
zelfs der wijsbegeerte, zijnen 
lof uitmaken. » Men'ka11 

niet dan het verhevenste 
denkbeeld van den H. AU
GÜSTINÜS en van zijne mfi" 
dewerkers hebben, zegt een 
nieuw geschiedschrij ver,wan* 
neer men de wonderbare ver- i 
andering, die zij in B'»Se' 
land hebben te weeg gebragt» 
onderzoekt. Voor de koMtë' 
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der H. Missionarissen wa
ren de Engelschen aan al
lerlei ondeugden overgege
ven en in de diepste onkun
de gedompeld, hetgene, wat 
vooral deze onkunde bewijst, 
i s , dat toen zij. in Bretagne 
ontscheepten, zij met het ge
bruik der letteren onbekend 
waren en dat al de vorderin
gen, welke zij tot op den 
H. AÜGUSTINUS in de we
tenschappen maakten, zich 
bepaalde in het alphabet aan 
de Ieren te ontleenen. De 
Northuinberlanders verkoch
ten, volgens W1M.UM DE 
MALMESBURY, hunne kinde
ren als slaven, eene ohmen-
ischelijkheid, die men zelfs 
onder de hedendaagsche Ne
gers niet aantreft; maar naatt-
weïijks had hét licht des 
Evangelies in de oogéii dier 
volken geschenen of zij wer1 

den nieuwe menschen en 
ware leerlinge^ des Verlosr 
sers. Door het engelachtige 
leven hunner Apostelen ge
troffen , volgden zij met ijver 
hunne verloochening der we
reld en hunne uitoefening 
der Evangelische raden na. 
Dé edelen en vorsten bouw
denkerken en kloosters, wel
ke zij rijkelijkbegiftigden." 
Het juiste jaar des overlij-
dens van den H. AÜGUSTI
NUS is onbekend. Hij over
leed den 26 Mei, volgens 
sommigen in 607.» volgens 
anderen in 604. WARTHON 
bewijst in zijn Anglia Scc-
cm deze laatste dagteeke-

ning door verschillende aan
halingen. 

AÜGUSTINUS PATRICIÜS PIC
COLOMINI. — Zie JPATRICIÜS. 

AUGUSTUIUS, zoon van 
ORESTES , een Patriciër en 
Romeinsch veldheer in Gal-
Uêt Zijn ware naam was 
RoMuiiUS AUGUSTUS , maar bij 
bespotting noemden hem de 
Romeinen .AUGUSTUIÜS. O-
RESTES, zijn vader, een Ro
meinsch Patriciër, in 475 
eenen opstand verwekt heb -̂
bende, wilde liever zijnen? 
zoon tot keizer doen uitroe
pen, dan zelf den sëheptei' 
op te nemen." Italië werd 
toenmaals door Barbareh o-
verstroomd. ODOACER , ko«-
ning der Heijulers, door den; 
Romeinschên adel ingeroe
pen , deed ORESTES sneven» 
Beroofde zijnen zoon van des 
keizerlijke teekenen, ver
bande hem naar Campanië > 
met een inkomen van 6,000 
ponden gouds, en maakte 
«ich onder den titel van ko»> 
ning, meester van» Italië. 
Op deze wijze eindigde het 
Westersche rijk, - dat, se
dert de stichting van Romp, 
1229 jaren had bestaan. • De
ze oude hoofdstad der we
reld, was verpligÊ: zich aan. 
eenen Barbaaïschen vorst o-
vertegeven j ; 'wiens naam, 
in de bloeijende tijden der 
Republiek eene beïcediging 
Was. Déze omwenteling had 
in het jaar, 476 deïChriste-

4 • ' - - •• ' < • 
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lijke tijdrekening, 507' jaren 
na den slag van Actium, 
plaats. Men heeft als eene 
bijzonderheid opgemerkt, dat-
zoo wel de laatste als de 
eerste keizer den naam van 
AUGUSTUS- heeft gedragen, 
en dat beider voorgangers 
Juuus heetten. 

AUGUSTUS (CAÏÜS JUMUS 
GESAR OCTAVIANUS) zoon 
van OCTAVIUS en van ACCIA , 
dochtervan JUMA , zuster van 
Juiiius QESAR , werd te Rome 
den 23 September in het 
jaar 62-, vóór J. C. onder het 
consulaat van CICERO gebo
ren» Zijn geslacht, was oor
spronkelijk;, uit Velletri in 
het land der Volskers' en 
zijne tak behoorde tot de 
ridderorde. Hij was pas 4 
jaren oud, toen hij zijn vader 
verloor, en eerst 18 toen CassAR 
in het midden van den se
naat vermoord werd. Hij 
\vas toenmaals te Apollonië 
in Griekenland••/ doch ver
trok dadelijk van daar, om 
als erfgenajun van zijnen oud
oom , die hem daartoe be
noemd ;en als zoon aangeno
men had, optetreden ; door 
zijne buigzaamheid won hij 
«Ie senatoren en de menigte 
«loor milddadigheden, spelen 
en feesten. De senaat die 
hem tegen ANTONIUS, tot-
vijand der Republiek ver
klaard » wilde overstellen, 
deed te zijner eer een stand
beeld oprigten en gaf hem 
hetzelfde gezag als aan de 
consuls, OCTAVIUS maakte 

een gelukkig gebruik van het- j 
zelve. In den slag van Mo- j 
dena werd . ANTONIUS ver- j 
slagen en de beide consuls | 
HIRTIUS en PANSA , die het ; 
bevel over het leger, voer
den, gesneuveld zijnde, zoo 
bleef OCTAVIUS alleen- aan 
het hoofd der krijgsbenden. 
Bij zijn overlijden verklaar
de PANSA aan den jongen ' 
veldheer het oogmerk van | 
den senaat om OCTAVIUS i' 
en ANTONIUS door elkandet j 

. te verzwakken, en daarna j 
het gezag aan de voorstan
ders van POMPEJUS toetever-
trouwen. 'Van toen af be
gon hij met zijnen mededin
ger, die door devereèniging 
van LEPIDUS sterker was ge
worden , te onderhandelen. 
Deze drie veldheeren hadden 
eehe bijeenkomst, waarin zij 
het verbond sloten, onder 
den naam van Driemanschap 
(triumviraat) bekend, en , 
besloten, om onderling al 
de gewesten des rijks» 

f edurende vijf jaren, onder 
en titel van Driematmen^ 

hervormers {Ier repuitteK) 
-met de magt des Consulaap, \ 
het opperste gezag te ver-
deelen. '• Deze hervormers 
zwoeren tegelijker lijd, den 
ondergang van al degene, 
die zich tegen hunne eer
zuchtige ontwerpen mogte» 
aankanten. (Zie ANTONIUS* 
MARCUS). Men twistte lan
gen tijd over degene, ^ e 

verbannen moesten worde»» 
Zij gaven eindelijk aan elk" 
ander hunne vrienden W 
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bloedverwanten over* Het 
hoofd van CICERO, aanwieft 
OCTAVIANUS veel te danken 
had, en dien hij met bewij
zen van vriendschap had ovr 
verladen, werd tegen dié 
van den oom van ANTONIUS, 
en den broeder van LEPIDUS 
uitgewisseld. Dit bloedige 
verdrag werd bekrachtigd, 
door eene huwelijks - belofte 
tusschen OCTAVIANUS en 
CLAUDIA, schoondochter van 
ANTONIUS. De zamengezwo-
rene tirannen komen te Rome, 
kondigen hunne verbajnnings-
lijstaf, endoen dezelve ten 
uitvoer brengen. Er werden 
meer dan 300 Senatoren en 
meer dan 2000 ridders ver
moord. Zonen leverden hun
ne vaders aan de heulen o-
ver, ten einde in het bezit 
van hunne nalatenschap te 
kunnen komen. OCTAVIANUS 
vvas in wreedheid niet de 
minste van de drie. Een 
burger, welken men, opzijn 
hevel, naar de sterfplaats 
geleidde, verzocht hem, om 
ten minste aan zijn lijk de 
eer der begrafenis toetestaan. 
Wees daarover onbekommerd 
(antwoordde hem de beul, 
later AUGUSTUS genaamd), 
daar zullen de raven wel 
zorg voor dragen. . . ..,. 
Nadat ANTONIUS en OCTAVI
ANUS hunne woede te Rome 
verzadigd hadden, trokken 
,zij op tegen BRUTUS en CAS-
SIUS, de moordenaars van 
CAESAR y die de wijk naar 
Macedonië hadden genomen. 

In de vlakten van PMlippi 
leverden zij hun slag. BRU
TUS behaalde een aanmerke
lijk voordeel o p de benden 
van OCTAVIANUS , welke dien 
dag, om eene wezenlijke of 
gewaande ziekte het bed 
hield, ANTONIUS herstelde 
de wanorde, en, na zich bij 
OCTAVIANUS te hebben ge
voegd, sloegen zij BRUTUS » 
die zichzelven, in den nacht 
na dit tweede gevecht, om 
het leven bragt; Nadat OC
TAVIANUS zich het hoofd van 
dezen laatsten steun der re
publiek had doen brengen, 
overlaadde hij hetzelve met 
smaad, en liet het scheep 
brengen met bjsvel van het 
te Rome aan de voeten van 
het standbeeld; van CAESAR 
te werpen; By deze laag
hartige wraak' voegde hij 
nog den moord der aanzien
lijkste krijgsgevangenen, na 
dezelve op de bitterste wijze 
beleedigd te hébben. Deze 
barbaar kwam in Italië te
rug, om aan de oude solda
ten, de landgoederen uitte-
deelen, welke men hun, ter 
belooning hunner diensten 
beloofd had» Te dien einde, 
liet hij de inwoners der 
schoonste landerijen van 1-
taliü van hunne eigendom
men berooven. Deze verre
gaande willekeur ruide ie
dereen tegen hem op. Om. 
de misnoegden weder tot 
zwijgen te brengen, deed 
hij gèldleeningen , daar ech
ter deze gèldleeningen niet 

D 
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toereikende waren, stopte 
hij de oören voor de alge-
meene verontwaardiging, en 
opende dezelve enkel voor 
de lofzangen van VIRGIMUS, 
die, voor éenige morgen 
lands,> Welke' hem niet ont
roofd Werden, OCTAVÏANÜS 
boven al de helden vérhief; 
FiiiviA, de echtgenoote van 
ANTONIÜS, haren man naar 
Rome willende döén terug
komen, dien de strikken van 
CLEOPATRA in Egypte op
hielden , deed pogingen, om 
eenen. opstand tegen OCTA
VIANUS te verwekken, die, 
om zich daarover té wreken 
CIAUDIA hare dochter ver
stiet , én haar zelve nood
zaakte Italië te verlaten. 
jLticius haar schoon-broedër, 
welke op verzoek dier on
dernemende vrouw, de wa
penen had opgenomen, werd 
door OCTAVÏANÜS over\Vönnen 
en gevangen genomen. Om 
een bolvvèrk tegen den voort
gang van zijnen mededinger 
te stellen , verliet ANTONIÜS 
alstoen zijne minnaresse. De 
dood van FÜLVIA knoopte 
hunne banden weder aan, 
en de mirtnaar van CLEOPA-
*RA, besloot,'om met OCTA-
VIA , de zuster van OCTAVÏ
ANÜS in den echt te treden. 
Daarna verdeelden zij onder
ling de regering der wereld; 
aan ANTONIÜS viel het Oos
ten en aan OCTAVÏANÜS het 
Westen ten deel. Na den 
jongen POMPEJUS uit Sicilië 
verdreven te hebben, wilde 
OCTAVÏANÜS Afrika met zijn 

| deel vereenigen; hij beroof- ! 
de LEPÏDUS van hetzelve; I 
dien hij Verbande, en dien i 
hij enkel den titel van Op-
per-priester liet' behouden. : 
Na zijne zegepraal op die 
beide Romeinen, was zijne 
magt in Home onbegrensd. 
Men kende hem de grootste 
eerbewijzen toe, die hij 
slechts gedeeltelijk aannam. 
Hij schafte de belastingen 
af, die gedurende de bur
geroorlogen geheven waren. 
Hij rigtte eene legerbendè , 
op, die met de uitroóijing 
der struikroovers belast Was, 
welke Italië onveilig maak' 
ten. Hij versierde Bo?ne 
met een groot aantal ge
bouwen, zoo tot nut als 
genoegen. Hij deelde aan 
de Veteranen de landerijen 
u i t , welke men hun be
loofd had; en gebruikte 
ditmaal daartoe niets ander» 
dan de fondsen der repu- ,• 
bliek. Hij deed brieven en 
andere geschriften van ver
scheidene senatoren, ondet 
de papieren van den laatsten 
POMPEJUS gevonden, en waar
van hij zich tegen hen zou 
hebben kunnen bedienen» 
openlijk verbranden. Het 
Romeinsche volk, door het 
denkbeeld van geluk, het
welk deze handelingen van 
OCTAVÏANÜS, voor hen deed 
ontstaan,- vervoerd, benoem
de hem tot blijvend tribuun. 
De weigering, van ANTOW" 
m, om zijne vrouw OCTAVIA 
te ontvangen, en andere be
weegredenen, ontstaken den 
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oorlog i die f naeenige scher
mutselingen , in het jaar 81 
voor J . G. met den zeeslag 
van Actium eindigde. Deze 
slag verschafte aan OctfA-
•VIANÜS het bestuur des rijks. 
Zijne zachtmoedigheid om
trent de officieren en solda
ten , aan welke hij genade 
schonk, zou zijn karakter 
zeer tot eer hebben verstrekt, 
indien niet de wreedheden 
van zijn voorgaand leven, 
dezelve aan zijne staatkunde 
hadden doen toeschrijven. 
OÖTAviANüs was wreed ten 
tijde der verbanningen, en na 
den slag van PJrilippï, wijl 
hij nog geen meester was, 
en zulks wilde zijn; en goe
dertieren na dien van Acti-
wmt daar hi j , door dezen 
slag ten toppunt van inagt 
gestegen, dezelve door zacht
moedigheid moest handhaven. 
OCTAVMNUS trolc daarop naar 
Alexaiidriè', nam hetzelve 
i n , schonk den inwoners ge
nade, en stond aan CLEOPA-
TRA toe, om eene plegtige 
ljjkstaatsïe voor ANTONIUS te 
houden, wiens dood hij be
weende ^ hoewel hij zich in
wendig zeer moes11 verheugen 
van eenen zoo vermogenden 
vijand bevrijd te zijn. De 
overwinnaar in het jaar 29 
vóór J . C. in Rome terugge
keerd , had de eer van drie 
verschillende zegetogten: de 
eenen voor eene overwinning 
op de Dalmatiërs, in Avelke 
hij eene gevaarlijke wonde 
bekwam; den anderen vóör 
denslagvan^c/tw»?; en den 

Ü Q. 50 

derden voor dien van Alexan* 
drie. Menzag in dien zegetogt 
het afbeeldsel der stervende 
CWEOPATRA, welke OCTAVIA-
NÜS bestemd had, om achter 
aan zijnen zegewagen té 
worden gebonden; zij wast 
hem echter voorgekomen en 

, had zich door adderslangen \ 
doen bijten. Men sloot den 
tenlpel van JANUS, die se
dert 205 jaren steeds open 
was geweest.' Men droeg 
den titel'van keizer aan den
genen op, die stroomen bloeds . 
had doen- vloeijen , om er dei 
magt van te erlangen. De 
spelen en feesten te zijner 
eer werden vermenigvuldigd. 
Men rigtte hem-tempels en 
altaren op, én de Senaat gaf 

: hem den naam van AUGUSTUS 
(den Doorluchtige). Men 
zegt, dat deze keizer het be
stuur heeft willen nederleg-
gen,- en te dien einde AGRÏP" 
PA en MECENAS raadpleegde , 
waarvan de eerste hem in 
zijn voornemen versterkte, 
niaar de andere integendeel 
het hem afraadde. Het ze
kere hiervan is*, dat AUGUS
TUS aan den Senaat voorstel
d e , hem van het opperste 
gezag te ontslaan, hetwelk 
men hem verzocht te behou
den; maar zulks was enkel 
een spel zijner staatkunde» 
Hij werd alvermogend, ert 
véreenigde tegelijk in zijnen 
persoon, de magt van im
perator ^ landvoogd, zede-
meester^ blij venden tribuun 
of gemeensman en opper-

i priester; en oefende op deze 
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wijze zijn gezag on het le
ger , de provinciën, de 
zeden en den Godsdienst uit. 
» SYLLA , een, driftigman. 
(zegt een nieuwere schrijver) 
geleidde de Romeinen met 
geweld tot de vrijheid 5 AU
GUSTUS, een listige tiran, 
geleidde hen zachtelijk tot 
de slavernij. ^Terwijl dere-

Ï
ubliek onder JSÏI,I,A nieuwe 
rachten verwierf, klaagde 

iedereen over wreedheid; en 
terwijl de tirannij zich onder 
AUGUSTUS versterkte, sprak 
men enkel over vrijheid." 
Hij werd de Vader des va
derlands bijgenaamd. Men 
merkt op, dat genoegzaam al 
de bijnamen, door de vlei-
jerij aan vorsten gegeven, 
tegenzinnen of tegenoverge
stelde waarheden zijn. » In 
den schoot des bederfs, zegt 
een wijsgeer, waarin de Ro
meinen, lagen, bestond het 
gevoel der vrijheid, noch 
dat der slavernij niet meer. 
De vlugt • des geestes be
paalde; zich tot het vragen 
van panem et circensis. Het 
tooneel eener danséresse van 
eenen potsemaker, beant
woordde meer aan het alge-
ïneene verlangen, dan de 
welvaart van den Staat en 
de voorspoed der burgers." 
In het jaar 8 vóór J . C. met 
de waardigheid van Opper
priester bekleed , deed hij de 
boeken der Sibyïhn verbran
den , welligt omdat dezelve 
onderwerpen bevatten, die 
hij ten zijnen nadeele ver
klaarde, en verbeterde in 

den Almanak eenige" missla
gen, die JUMUS' CfflSAB, had 
doen bestaan; ,Het Wfis als-
toen, dat hij zijnen • naam 
Augustus >aan.< 4"e maand gaf, 
die tot dusverre Se&tilis 
werd genoemd. Na einde
lijk' goede of kwade ,wetten 
gemaakt, ingebeelde pf we
zenlijke "misbruiken verbe
terd te hebben, nam hij TIBJE-

, mus mede aan in het bestuur 
des rijks (eene keuze, die 
alleen voldoende zou zijn, 
om zijne gedachtenis hatelijk 
te maken), en overleed te 
Nole, in den ouderdom van 
76 jaren, in het jaar 14 der 
Christelijke tijdrekening. Op 
zijn uiterste zijnde, zeide hij 
tot zijne vrienden, » dat hij 
Rome in gebakken steen had 
gevonden en hetzelve in mar
mer achterliet." Indien ̂ hij 
een goede staatkundige en 
een ware wijsgeer ware ge
weest , zou 'hij gevoeld heb
ben, dat juist dit een tee
ken van deszelfs verval was. 
Zich hoe langer zoo meer 

\ voelende verzwakken vraag
de hij een' spiegel, en daar 
hij,, vond, dat zijne haren 
zeer in de war waren, deed 
hij zich kammen ên den 
baard scheren. Daarna zei
de hij tot degette, die rond
om zijn bed stonden: Heb 
ik mijne rol niet wel p' 
speeldiMen antwoordde hem 
van ja, — Klapt dus in de 
Aanden, hernam, hij , mirt 
het stuk is uit. Zoo zeer is 
het waar, dat zelfs de wijzeIÏ 

en helden der wereld, hu» 
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gelieeïè ïeVfen, als een too-
neelstuk beschouwen, dat met 
hen eindigt I Behalve de on
deugden, die wij van dezen 
gelukkigen tiran in hetlièht 
hebben gesteld, en die zijne 
laatste jaren gedeeltelijk heb
ben doen vergeten, verwijt 
men hem, zich aan den Wel
lust en aan de" eigenzinnig
heden van LIVIA'," zijne echt-
genooté, te hebben overgege
ven, die heïii volgens haren 
\yil bestuurde. De eeuw van 
AUGUSTUS wordifc "onder die
gene geteld, welke den men-
schelijken geest het meest 
tot eër hebben verstrekt; 
hetwelk zeer wel de wa&r-
heid der aanmerking van J. 
J. ROUSSEAÜ "bewijst, dat de 
letteren de zeden noch ver
zachten noch beter xnaken. 

VïRGIMÜS, HoRATIUS , O v i -
»ius, PROPERMÜS enz. bloei
den in dat beroemde tijdvak. 
Da beide eerste ontvingen 
van dien Vorst weldaden, en 
Betaalden dezelve door de o-
verdrevenste enlaaghartigste 
vleijerijen. 

- • - • ' t " - ' ^ 

AUGUSTUS , hertog van 
Brunsivyïk én Jjuneburg, 
kweekte de letteren aan, en 
beschermde dezelve, en o-
verléed in 1666 in den ou
derdom van 87 jaren. Hij 
is de schrijvet van verschil
lende werken, en onder an
dere van vene Evangelische 
overeenstemming, in het 
Hoogduitsch, die door de 
Protestanten zeer gezocht 
•Wordt, De SfeganograpM® 
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(de cijfer- schrijf-kundë) die 
vonder den naam van GUSTA-
vus SELENUS, Luneburg, 
1624, in fol. in het licht 
verscheen, is ook van hem. 

AUGUSTUS I. en AUGUS
TUS I I . , koningen van Po
len.. -—' Zie FREDEMK•• A U 
GUSTUS"'I. en FREBERIK AU
GUSTUS I I . -'"•' - ':• ' 

AUÏIADI-MARAGAH j een der 
beroemdste Mahometaansche 
Mystikers, bï'agt het boek, 
Giam-Giam genaamd, dat als 
het beste uittreksel van het 
Muzelmansch vernuft wordt 
beschouwd, in Perzische ver
zen over. Hij leefde in ar
moede, en stierf, rijkge-
Wordeli door de milddadig
heid van den Tartaarschen 
keizer, in het jaar 1319 
der Christelijke tijdrekening. 
Ondanks, dat deze'geheim
zinnige dichter, ook minne
dichten, vervaardigd heeft, 
staat zijn graf te ïspahan in 
grooten eerbied. 

: AUMSIO (DOMINÏCUS), te 
Napels- in T649 geboren, 
bevlijtigde zich op de beoe
fening der talen, der schoo-
ne letteren, des regts , der 
geneeskunde en der bouw
kunst, en overleed in l f l f , 
na te Napels het ïegt on
derwezen , en de krijgs-bouw-
kundige school bestuurd te 
hebben. Hij was zeer ver
kleefd aan de gevoelens en 
geschriften van PI-ATO, waar
door bij zich eenigé critiek 
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op den hals heeft gehaald. 
Zijne schriften zijn; 1.° De 
gymnasii constructione; ~— 
2. o De mausqleï arcMtec~ 
tura; — 3.° De harmonia 
timaica et nmneris medicis, 
tezamen in één deel in4 . t 0 

gedrukt, Napels, 1694,-r-
4.° Historia de ortè etpro-
gressu medicina?..— 5.° Del- > 
Ie scuole sacre , in 4 . t 0 , 
1723. Aan het hoofd van 
dit werk vindt men zijne le
vensbeschrijving; — 6«o 
Aanteeheningen op deppn-
deUen.3 dl.n in 4. t 0 >. . 

AVIIVS-GEVUUS , een I»a-
iijnsche taaikenner , bloeide 
te Uoswe, zijne vaderstad, 
omtrent het jaar 130 der 
Christelijke tijdrekening, en 
stierf omtrent het begin der 
regering van MARCÜS- AU-
REI-HJS. Hij gaf een werk 
in 20 boeken in het licht, 
hetwelk hi j , daar hij het
zelve, gedurende de lange 
winteravonden; te : Athene 
vervaardigd had, den titel 
van Attische Nachten gaf. 
Het is eene verzameling van 
vele zeer verschillende on
derwerpen en kan dienen, om 
de gedenkteekenen en schrij
vers der oudheid te verkla
ren; men vindt eene menig
te fragmenten van oude schrij
vers in hetzelve. De ver
zamelaar had niet zoo ve
le beuzelachtige taalkundige 
aanmerkingen in hetzelve op 
een behooren te stapelen, en 
zijnen stijl daarentegen zui
verder en duidelijker te ma- « 

ken. » Hij is .slechts, zegt 
een kunstregter, een taai
kenner, die weinig smaak 
bezit , zonder eenige verhe- ! 
venheidis, zottelijk verkleefd 
aan de rimpels der oudheid, 
en die , vol aanhalingen uit 
ÈNNIUS , CATO den Zede-
meester, ClAUDIUS QtMDRf" 
GA,RIUS , niet een enkel maal 
HORATIUS , Tmjs-Iavius noch l 

TACITUS noemt." Deze ver- ! 
jzameling, welke, AUIAJS-
GELLUS voor zijne kindeten 
zamens telde heeft verschei
dene uitgaven gehad. JDe 
meest gezochte zijn die van 
Pater PROUST, ad uswmdel-
phini, Parijs, 1680, in4. t0; 
en die van Leijden door GRO-
NOVIUS, 1706 in 4.,ï0; — 
nog bestaat er die van Ei> 
zEviR .1651, in 12.o De 
eerste oorspronkelijke uitga
ve i s , die van 1469 in lol. 

AüMALE ( C L A U D I U S »E LOR- , 
RAINE D') , was de derde zoon 
van CLAUDIUS van Lotharin
gen, Hertog van Guise,^ 
zich in firanhrijh ; kwant 
nederzetten. Zijn zo'On 
REI. was een der ijverigste 
voorstanders AesLigue. Bet 
parlement veroordeelde hem» 
in 1595, als in verstandhou
ding met de Spanjaarden» 
ora gevierendeeld te. worden. 
Hij nam de wijk naav Bms' 
set, alwaar hij in 1631 o-
verleed, zonder mannelijk6 

kinderen natelaten. 

AUMONT (JOANNES O') werf 
! in 1522 geboren; reeds •» 



' A Ü M. 

zijne jeugd onderscheidde hjj 
zich, onder den maarschaljc 
DEBRISSAC, in Piemont doos 
zijne dapperheid* HENDRIK 
Hl. verhief hem in ,1579 tot 
maarschalk van Frankrijk. 
Hij onderscheidde zich in 
den slag van > en overleed in 
1595, te Comperbij Bennes, 
door eenmusketkogelgetrof-: 
feil/ Zijn moed trotseerde de 
proeven,, waaraan menhern 
onderwierp; itiaar: hij ,was 
meer; dapper dan schrander.. 
Zijne ruwe en onbeschaafde 
manieren deden hem aan hét 
hof voorj een openhartig: maji 
{Franc Guulois) doorgaan; 
daarenboven was hij een ge
trouwe pnderdaanj eenTJjve-
rige burger, een ,man van 
eer, even zoo standvastig 
als bekwaam. Hij': verzette 
zich in 1588 tegen den moord 
van- den hertog van Gnise, 
door HENDRIK III . bevolen, 
en was van gevoelen, dat 
men zijn proces volgens den 
regel moest behandelen; maar 
wanneer een willekeurig 
magtwoord, de regtvaardig-
heid en de wetten hebben 
vervangen * dan komen der
gelijke raadgevingen zeer ten 
onpas. . 

AüMONT (ANTONIUS; » ' ) . , 
Hein-zoon van den voorgaan
de , was in verscheidene be
legeringen én* gevechten te
genwoordige voëra>,bij den 
slag van Rhetel in 1650 •, het 
bevel over den r^gter-vleu
gel, en feragfc veel toe tot 
«en goeden uitslag van dat 
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gevecht. In 1651 werd hij 
tot maarschalk van Frank
rijk, in 1662 tot gouverneur 
\sa. Patijs, in 1665 totherr-
*°g e n , Pail* benoemd, en 
overleed in die hoofdstad in 
1669, in den ouderdom van 
6S jaren. 

AUMONX(RUTGERD'), broe
der van deïi voorgaande, Bis
schop van Avranches, Abt 
van ÜzeycheSp JBeauMeu, 
Jiarcêïïes en LongnUliers ? 
werd in de maand M^i 1645 
tot Bisschop gezalfd., 'Hoor 
zijnen óverdreven hoogmoed' 
fiajd hij den bijnaam van TAR-
guiisius den Trotsche beko
men. \Vanneer hij geschil
len met zijne naburige edelr 
lieden had, was hij- gewoon 
dezelve tot een tweegevecht 
uit te dagen, en zijne on
stuimigheid ging zoo ver* 
dat, toen hij, eens in eene 
processie" eenen man ontdek
t e , dien hij sedert lang haat
t e , hij hem, indien de te-
fenwoórdig zijnde ^eestebjr 

en hem zulks niet belet 
hadden, met zijnen Jïis-
schops-staf zoude geslagen 
hebben. Hij overleed te jPa-> 
rijs, dep: 25 Maart > 1653 in 
den ouderdom van 48 jaren? 

AÜMONT (JACOBUS Hertog 
van), uit eene der oudste 
familiën van Picardië, Pair 
van...Franlmjk, Ijuitenant-
Generaaï,. den 5 Augustus 
1732 geboren, werd in 1789 
tot Divisie-Gfeneraal der Na-
tionale-Crarde van Parij$ be« 

file:///Vanneer
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noemd, en stelde zich aan 
het hoofd der voorhoede van 
den opstand, die zich op den 
5 en 6 October van hetzelf
de Jaar , te Versa'rftes van 
den persoon des konings en 
van Hoogstdeszëlfs familie 
kwam meester maken, Oio. 
dezelve naar Parijs te ver
voeren. Hoewel in* 1791 tot 
fcevelhebber der 11 .e militaire 
divisie berioemd , had echter 
de hertog van AUMONT Pa-
rijs nog niet verlaten, toen 
inen den 20 Junij van het
zelfde jaar in die stad öh-
'derrigt werd, vanhet ver
trek des konings naai Mont-
médy.ïn deze omstandig
heid kwam de hertog zijne 
trouw en verkleefdheid aan 
tle nationale vergadering be
tuigen, en vond in den'her
tog van AtöüiiiiiON, een' nut
tigen waarborg der gevoelens, 
w,elke hij uitdrukte j maar 
het volk, dat'hardnekkiglijk 
staande 'hield, dat hij het 
met het hof eens was, daar 
op -den' nacht zelfs, waarop 
de koninklijke familie de 
vlugt had genomen, het Ba-
taiïlon der Nationale-Gfarde, 
Waarover de hertog van AÜ
MONT het bevel voerde,» aan 
de Tuileries den dienst had 
verrigt, maakte zich mees
tervan zijnen persoon, sleep
te hem, naar het stadhuis , 
deed hem eenige mishande
lingen ondervinden; waarna 
ïnen hem echter weder in vrij
heid stelde. Kort daarna tot 
IiUitenant-€feneraal benoemd, 
belastte hem het ministerie 

met het bevel over de stad 
Rijssel. De 'hertog van Au-
aiONT verzuimde in zijne 
betrekkingen niets, om zich 
hij de volkspartij aangenaam 
te maken ;* hij deed .zich bij 
de maatschappij der'Jakobij-
nen dier stad voorstellen eit 
aanbieden; behield zijn la* 
velhebberschap nog eenige» 
tijd; verloor hetzelve ten ' 
gevolge der gebeurtenissen 
die den troon omverstortteti, 
eh begaf zich naar zijn land
goed Guiscard, bij Noyón, 
alwaar hij in 1799, in den 
iraderdom van 60 jaren o-
verleed; (. -'••'•"""•• • •• v"- ; 

! AUNÖÏ (MARIA-CATHAHINA 
JMUEttfe DE BERNEVWILE , gra
vin van), weduwe van den 
graaf van AUNOT, overleed 
in 1705. Zij schreef met 
Zeer vele gemakkelijkheid in 
het romaneske. De beuzel-
achtige lieden lezen nog te
genwoordig hare Vertelsel* 
der tóövergodinnen, 4 dl'" 
in 12.°, en vooral hareJ&rf' 
gevallen van MvppÖLlTüh 
Graaf van Duglas, 'inï2ïf 
—• Hare Geschiedkundige ge
denkschriften van al het 
merkwaardige geleurde *» 
Europa, van 1672 tottfW) 
zijn vol onnaauwkeuriglw 
den, even gelijk hare Gedenk' 
schriften over het Spaan-
sche /iqf, in 2 dl.n alwa^ 
zij eenigen tijd niet hare 

moeder had doorgeb^g1. 

Men vindt in dezelve &e* 
leedigende aantijgingen aa" 
deze achtbare natie , en voor-
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al lasterlijke sprookjes, ten 
opzigte van de Inquisitie: 
de schrijfster had ai te wel 
gebruik gemaakt van de les
sen van Mevrouw ÏJES LOGES , 
hare moei, diè Prótestantsch 
was, en welke haar dien haat 
had ingeboezemd, zoo na
tuurlijk aan die sekte, te
gen "eene regtbank, welke 
zoo verschrikkelijk voor de 
dwaling is (Zie VAYRAC ) . 
AI dié romans", vruchten van 
eenén beperkten geest en van 
eénen uitgebreiden minnen-
ihandel, kunnen enkel aan 
de luiheid of aan het bederf 
behagen. Haar echtgenoot, 

^ de Graaf B'AUNOY , door drie 
Normandijners van gekwet
ste Majesteit, beschuldigd, 
zou bijna hét hoofd hebben 
verloren," indien niet een 
der beschuldigers, door de 
wroegingen zijns gewetens 
gefolterd, hem als onschul
dig had verklaard. 

AuRATUS. — Zie DoRAT 
(jOANNKs). 

AÜREA (Heilige) , uit het 
geslacht der Spaansche üSar-
racenen , begaf zich in een" 
klooster. . De ongeloovigen 
wilden Haar uit deze heilige 
plaats ontweldigèn, en haar 
fret Christendom doen ver
zaken; maar in het geloof 
volhardende, ontving zij den 
19 Julij 856, 'te Cordova 
de kroon der martelie. 

' AUREA (Hei-Hge), onder 
I I I . DEEL. " ' ' 

DAGOBERT I , , abdis te Pa
rijs. Nadat de heilige E M -
GIÜS door de milddadigheid 
van dien vorst ondersteund , 
in 631 , in zijn eigen huis , 
bij de kerk van den heiligen 
MARTINÜS, een klooster had 
gesticht, stelde hij AÜREA 
in hetzelve als A^dis aan. 
Zij bestuurde ^hetzelve gedu
rende 33 jaren met wijsheid 

: en voorzigtigheid ; zij "werd 
door een gezigt'van haren dood 
onderligt,' en overleed den 
4 October 666. Van de drie 
honderd religieuzen, waar
uit hare Congregatie be
stond, stierven er omtrent 
6 0 , op denzelfden dag als 
zij aan de pest. Zij werden 
met hare abdis, pp het kerk
hofder St. JPAULUs-kerk; die 
toenmaals buiten de stadwas, 
begraven. Maar vijf jaren 
daarna werden de overblijf
selen der heilige AÜREA van 
daar vervoerd. Men zag de
zelve nog in deze laatste 
tyden in de kerk der Bar-
riabiten, dezelfde als die 
van den heiligen MARTINÜS'," 
en men stelde dezelve op 
haren feestdag, en op die der 
beide feesten van den heiligen 

-ELIGIUS, ter vereering, der 
geloovigen uit. ~ ffeYitqom-
sche Martyrolifgwm maakt 
op den 24' Augustus gewag 
van eehe heilige AÜREA , 
Maagd; en Martelares, te 
Ostia, alwaar zij met eeneh 
steen aan den hals in de zee 
werd gestort. Ondanks deae 

., voorzorg der .. vervolgers, 
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•yverd haar ligchaam door de " 
gol\;en aan strand geworpen , 
alwaar een godvruchtige per
soon hetzelve vond, en op | 
eene eerbiedige wijze be- I 
groef. 

AüREIiUNÜS (LUCIUS DOMI-
TIUS) werd ïn een dorp van 
Pannonië, uit eene aanzien
lijke familie 'geboren. Na 
ai de krijgsrangen doorloo-
pen te hebben, werd hij ge-
meehsman, en versloeg de 
Franken te '3Ientz. VALE-
BIANUS, die zijnen ijver voor 
de krijgstucht kende, droeg i 
heni de zorg op, om over ' 
al de af deelingen der troe-
pién jte waken,'om de tucht 
in dezelve te herstellen of 
te handhaven. Een' soldaat, 
die eene vrouw verkracht 
had , liet hij van elkander 
ïukkén, door hem aan twee 
boomtakken te doen binden» 
«dié met, geweld omgebogen 
Waren. De twistzoekers, de 
dronkaards, de plunderpars 
werden óogenblikkelijk ge-
geeseld. verrtfkt u, zeide 
Mj tot zijne soldalen, door 
den 'buit des vijand.?, en 
-niet (hor de iraiwn der 'bur
gers. Hij werd in 258 tot 
het Consulaat verheven ; en 
YALERUNUS , die hem enkel 
anét den naam van verlosser 
van ïllyriê en Gallis en 
den navolger der SCIPIO'S 
bestempelde, wilde de kos
ten zijner verheffing dragen. 
ÏJUPIUS CRÏNITÜS , wiens luir-
tenant hij in Thracië was 

'' geweest, mm hem als zoon 

aan , , en CLAÜDIUS I I . , die 
zijne dapperheid en wijs
heid op prijs stelde , benoem
de hem tot veldheer vanl?-. 
lyrië en Thracië. Na den 
dood van dien keizer, die 
in 270 plaats had, veree-
nigdé zich al de stemmen 
ten gunste van'AüBEi,lANiis. 
Door het leger verkozen t 
werd hij door den senaat en 
het volk bevestigd. Hij over
won de Gothen, vér&wef 
hen uit Panonië, sloeg h 
Wandalen, de Markoman-
nen en de Sarmaten, verze
kerde uitwendig den vrede 
en inwendig de rust. Men 
verweet hem zijne zegepra
len bezwalkt te hebben, 
door ligtzinnige redevoerin
gen , te Rome over zijne ne
derlagen gehouden, al te 
strengelijk en zelfs met 
wreedheid te straffen. Hij 
verliet weldra de hoofdstad 
des rijks, om tegen ZKNO" ; 
BIA , Koningin van Palm f > 
op. te trekken. Hij toog dooi 
Slavonië en Thracië, hakw 
dé Barbaren in de pan , stak 
naar Azië over,- nam Tytitö 
en Cappadocië in, en zwoer 
gedurende het beleg dief 
"stad, dat hij ergeenenlwn» 
in het leven zoude laten; 
maar toen hij zich van Üe' 
zelve had meester gemaakt »• 
bedaarde hi j , en zeide. tot il» 
soldaten, die dezelve te*viiu>' 
en te zwaard wilde verd6'' 
gen, dat hij hun enkel toe" 
stond al de honden te doo* 
den, die zij ontmoeten »og' 
ten. Na ÜÜENOBU twee Wa" 
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len overwonnen te hebben, 
vervolgde hij haar tot in 
Palmyre, alwaar hij haar 
belegerde. Deze koningin, 
die zelve hare legers had 
aangevoerd, moedigde de 
belegerden niét minder aan , 
ü j verdedigde zich als een 
groot veldheer en als eene 
gebelgde vrouw. AURELIA-
NÜSJ ongeduldig om de stad 
binnen te trekken,' schreef 
haar, om haar aan te spo
ren , zich over tegevèri. ZE
NOBIA antwoordde hem niet 
anders dan: dat men door 
dapperheid en niet'door be
loften, esnen liijand iitiod-
zaakie zijne poorten te ope
nen. Dit antwoord, deed het 
verlangen van AÜKEMANOS 
naar het bezit "der stad nog 
toenemen. Kort daarna gaf 
zich dezelve in 275 over. ZE-
NOEIA had eene poging aange
wend , om dé vïugi naar 
Perzis te nemen, ïuaar Aü-
REHANÜS liet haar gevangen 
nemen en in kluisters klin
ken. Palmyre, dat eenigen 
tijd daarna in opstand was 
geraakt,^werd geslecht, en 
de inwoners van hetzelve ver
oordeeld , oin oVer den.kling 
te springen. Vó<5r dezen op-' 
stand had AURÉMANÜS

 ;reeds 
verscheidene voorstanders 
van ZENOBIA van het leven 
laten herooven* onder anderen 
den beroemden wijsgeer LON-
GINUS, aan wieri hij dentrot-
schen brief dier vorstin toe
schreef. Daarna trok hij te
gen FiRMius op, die zich, 

om ZENOBIA te wreken,-tot 
keizer van Egypte had doen. 
uitroepen, versloeg denzel-
ven, en benam hem het le
ven , door uitgezochte folte
ringen. Van daar ging hij 
TKTRICUS het hoofd bieden ̂  
die ïn Gallië het bevel 
voerde, en dié, door zich 
te onderwerpen, een einde 
aan den'oorlog maakte. Au-
RELiANüjs",'" de ovérvyinnaair 
zoo veler volken, versierde 
zijnen zegetógt door 'Tcrijgs--
gevangénen uit de Gothen y 
Alanen, Róxelanen, Sarma
ten , Franken, Sueyeni Wan
dalen, Allemanen, Ethiö-
piërs, Arabieren, Indianen, 
Bactriarien," Greorgiërs, Sar-. 
racenenr en Përzers. ' ZÊNO--
BIA* met gouden ketens en' 
kostbare jiiwêelen beladen, 
en TETRICUS volgden d& ze
ge-kar. Deeerkte verkreeg 
landgoederen in het grond
gebied van Tivoli, en de 
tweede1, werd-"met het bestuur 
van een gedeelte van Italië 
belast. Toen AüBKUANUshem 
zulks gaf, zeide hij hem ,' 
dat liet beter teas, de schooi 
ne landen van Italië te be-
sluren,•'ddn aan gene zijde-
der Alpen te regeren. Aü-~ 
RELIANUS , thans in Rome rust 
genietende, Verfraaide en 
verbeterde hetzelve,' deè<J•'. 
brood en vleesch onder de 
armen lïifdeeleh, vermin* 
derde de belastingen, be
paalde het getal 4er gesne-5 

denen, en verbood andere 
bij wijven te hebben, dan 
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eene slavin. Hij was in op-
togt tegen de Perzers, toen 
IVÏNES'TEUS , eéri zijner sekre-
tarissen, hem bij Meracha, 
in 275 deed ; vermoorden. 
Xjiézei verrader, wiens kne-
yelarijen ATJRELLIKUS verbit
terd hadden, den toorn zijns 
meesters vreezende, bootste 
zijn schrift na, en toonde 
aan de voornaamste leger-
hoofden, eene lijst van vogel
vrij-verklaarden , onder wel
ke hunne namen en de zijne 
zich ook bevonden, ., Wijl 
deze legerhoofden daardoor 
hunne strafoefening meenden 
voor te komen» en door 
J^INESTEÜS aangehitst •wer
den, zoo vielen zij A.tiREi,i-
"ANUS aan, en vermoordden 
hem. Hoewel hij den Eo-
ineinen geenen enkelen vij
and naliet, werd hij echter 
niet zeer door hen betreurd. 
Om zijne wreedheid in het 
straffen, zeide men van hem., 
<|at hij èen ff pede genees-
7ieer was,. maar wat te veel 
Moed aftapte. Men beweert, 
«lat hij in zijne verschillen
de veldslagen, eigenhandig, 
meer dan 900 manschappen 
zoude gedood hebben. Dik
werf was hij,persoonlijk bij 
de strafoefening tegenwoor
dig van soldaten, die ter-, 
dood of tot de geeseling ver
oordeeld waren. Zijne bar-
haarsche geaardheid open
baard^ zich; vooral omtrent 
Af Christenen; in de geheele 
uitgestrektheid des 'rijks deed 
hij er een groot getal om
komen. Hij voibragt echter 

ten tijde der onlusten , welke 
de ketterij van PAULUS 3A- i 
MOSATENUS , te Antioc(iië te 
weeg bragt, te hunnen op-
zigte eene daad van regt- I 
vaardigheid, door diegene 
te doen zegevieren ,• welke 
in gemeenschap met den 
Bisschop van Rome waven, 
welken hij als het hoofi 
en den Opperpriester van >,» 
dien Godsdienst beschouw
de, en door den ketter te 
verpligten, het Bisschop
pelijk paleis ,aan dengene» 
over te geven, aan 'wien 
de Paus zijne Brieven zou
de zenden, » 'Hij was, zegt 
een gesqhiedsqhrijver, eene 
dier ruwe en onbeschaaf-
delijk trotsehe zielen, yoqr 
welke elk voorwerp van hoog
moed, zelfs de zegepraal 
op eene . vrouw, goed is. 
Natuurlijk hardvochtig en 
meêdoogenloos had hij slecht* 
zelden, die schijnbare ge* ' 
voeligheid, welke de eigen
liefde eenen «ogenblik ten 
toon spreidt, om de publie
ke .opinie te misleiden, e" 
zich, daarna met te minde* 
schroom, aan bloeddorstig* 
neigingen te kunnen overge-
ven," Hij is de eerste'Kei
zer , die de Diadeem "heeft 
gedragen. 

AUREWANUS (Heilige) weri 
'in 546 op den Bisschoppe* 
lijken stoel van Arles ge
plaatst. Hij Het aan Pa"s 

VIGIMUS het pallium en «e 

hoedanigheid van Vikariu8 

van den heiligen Stoel vra-
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ge» 5 aanbevelingsbrieven van 
koning CHILDEBKHT , vraag
den dezelfde gunst voor hem. 
De Paus verleende zulks, 
«n gaf hem dien ten gevol
ge de magt, om, door een 
zeker getal Bisschoppen ge
holpen , de geschillen te ver
effenen , die tusschen de pre
laten , aan zijne regtsmagt 
onderworpen, zouden kun--
nen ontstaan*,» Maar indien 
éi'V \W&t God verhoede, ge
schillen over het geloof mog-
ten Ontstaan y of er zich ee-
nige andere gewigtige zaak 
mogtè opdoen, zoo zult gij , 
na de daadzaken onderzocht, 
en uw berigt opgemaakt te 
hebben,' het oordeel en de 
beslissing aan den Aposto-
lischen stoel overlaten; want 
wij vinden in de handvesten 
der Roomsche Kerk, dat de* 
gene, die met de hoedanig
heid van Vikarius van den 
Heiligen -Stoel zijn vereerd 
geworden, aldus ten öpzigte 
onzer voorgangers gehandeld 
hebben." De heilige Bis
schop bragt verscheidene 
nuttige en godvruchtige ge
stichten tot stand; hij on
derwees het volk en de ko
ningen met ijver en met die 
kracht, welke alleen van 
den geest Gods komt, en 
gaf aan de religieuzen van 
een groot klooster, dat hij 
te Aries gesticht had, eenen 
ïegel vol wijsheid. Hij o-
verleed heiliglijk den 12 
April 553, zoo als zulks 
.««ft opschrift, 'm 1308, op 

j zjjn graf in de kerk van St. 
INIZIEK , te Jhyon ontdekt, 
tegen eenige geschiedschrij* 
vers bewijst. AUREMANUS 
is een der "Westersche Bis
schoppen!, die er het meest 
over verontrust waren, dat 
ViGiBTüs, de verooïdecling 
der drie kapittels had onder-
teekend; deze Paus schreef 
hem, te zijner geruststelling, 
eenen brief vol gematigd
heid, en gegronde rede*-
nen. — Zie ViGiiaus. 

AUREWANUS (I2W%e), Bis
schop van Limoges, 'de hoofd-
Stad van het Fransche Bep.c 

Mawtè - Vienne, vervolgde 
met ANDRÉ , den gelukzali
gen MARTULUS, die dett 
Chrïstèlijken Godsdienst in 
•JLimousin predikte,' en deed 
hem met AMPINIANUS en AUS-
TRICLÏANÜS in eene gevange
nis werpen, die zich, nadat 
een Hemelsch licht dezelve 
verlicht had, den volgenden 
dag van zelve opende, en 
dit wonder ging mot zulk 
eene verschrikkelijke aard
beving en zulk eenen ge
weldigen storm Vergezeld, 
dat AURELÏANUS ' en ANDRÉ 
er het'leven bij verloren. 
Maar door het gebed van 
MARTIAMJS werden zij weder 
opgewekt, waarna zij zich 
met een groot aantal'andere 
personen tot het Christen
dom bekeerden. AUBEMA-

• Nus Voornamelijk, begon een 
zeer heilig leven te leiden 

,en de wonderen j die hij 
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.wrochtte, maakten hem zoo 
beroemd, dat'MARXHLUs er 
door bewogen werd, om hem 
lot zijnen opvolger op den 
stoel Van Limoges te benoe-
anen. Hij overleed 15 jaren 
daarna, en werd naast MAR-
ÏIALÜS begraven. Zijne over
blijfselen die den 15 Febrü-
arij 1315 weder gevonden 
werden, zijn naar die stad 
vervoerd, en zijn feest is op 
Am. 8 Mei bepaald. , 

A.URELUNÜS, Aartsbisschop 
van Lyon9 volgde-den hei
ligen REMIGIUS op, die in 
8X4 overleden was .— Au-
BKI4ANUS was in hetzelfde 
gewest uit een adellijk ge
slacht geboren. Zich reeds 
vroeg aan den Geestelijken 
staat hebbende toegewijd, 
werd hij Aartsdiaken van 
Antun, en gaf men. hem 
het bestuur der Abdij van 
Alsnay. Dit klooster was 
verlaten en woest, maar 
AUPEMANUS beproefde > om 
hetzelve in z|jnen ouden staat 
ie herstellen, liet te dien 
einde Monniken uit Bonne-
val in het Bisdom Chartres 
komen. Daarna stichtte hij 
een nieiiw klooster in Bu-
§<*?)•, op de plaats, toen
maals Sateiac. en tegenwoor
dig •Sessien genoemd* Hij 
was bij de kerkvergadering 
van Pontion., welke keizer 
KAREIC de kalei in de maand. 
Junjj 876 liet houden, te
genwoordig. JVadafc de kerk 
Tan Jjangresi:m den dood 
Tan den Bisschop feAair, ge

durende bijna tien jaren ver« 
ontrust was, verkoos de eene 
der partijen TEUTBOM), Di
aken derzelfde kerk, en de 
andere partij EGILON of GEI-
I,ON, Abt van Noirmoutien 
AUREMANUS zalfde den laat
ste in 880 tot Bisschop van 
Langres, en deze handhaaf
de zich op dien stoel tot 
aan zijnen dood, die op het 
einde van het jaar 888 plaats 
had. Toen stond de partij 
van TBUTBOLI) weder op, 
maar de tegenovergestelde 
partij verkoos ARGRIM , wiens 
verkiezing door dèn Aarts
bisschop van Lyon • weri 
goedgekeurd. De partij van 
TEÜÏBOMD beklaagde zich 
daarover bij Paus STJEPHA?? 
NUS V. , die aan denMetro-
politaan schreef, dat als de 
verkiezing van TEUTBOIIO 
canoniek was, hij hem zon
der verzuim wijden zoude, 
en dat indien zij zulks niet ; 
was, men daarover aan de» 
Paus moest schrijven, zon-
der wiens vergunning men 
verder «iemand, zoude vet' 
kiezen. OIRAN, Bisschop van 
Slmgaglki'., legaat des Pau* 
ses , begaf zich naar Lyoni 
om dit bevel ten uitvoer *e 

doen brengen. AÜREMA^8 

zond hem naar Lahgres, »ne{; 

de beloften van hem eerst* 
daags te zullen volgen; doe» 
hij begaf zich niet derwaarts 
maar schreef aan den Pans» 
om zichteversehoonen. De 

Paus zond TJKUT«OM> andcf 
maal naar AÜREMANÜS , »iet. 
bevel van hem te zalven «l 
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wel de redenen zijner wei
gering optegeven. AUREM-
ANUS beantwoordde dit schrij
ven des Pauses niet, maar 
zalfde A.RGBIM tot Bisschop 
van Xjangres, en stelde hem 
in het bezit van zijn Bis
dom. In 894 bekleedde A.v-
REMANUS het voorzitterschap 
van éeri provinciaal Concilie, 
te C/idlons gehouden , om dé 
zaak van GËRFROX te ondër-
zoéken,:dië beschuldigd werd, 
ADALGARÜS , Bisschop van 
Auttin, vergeven te hebben, 
ïn de "actén van dat Conci
l ie , wordt AüREiiïANüs met 
den titel van primaat van 
geheel GtaUië bestempeld. 

AUREMANUS i in den The-
odosiaanscheh Codex wordt 
6r over verscheidene perso
nen van dien naam gespro
ken. De eerste was opzie
ner over de 'levensmiddelen 
in het jaar 367, onder "VA-
ïiENTit«ANus, den oude. De 
tweede was landvoogd, van 
Rome, in 393, onder THEO-
DOSIUS , den groote* De der
de was Landvoogd van Azië 
ïn 395, en het volgende jaar 
overste van de keizerlijke 
lijfwacht. De vierde was 
onder THEODOSIUS , den jon
ge, in 415, in dezelfde be
diening. 

AUREWÜS (MARCUS). — 
Zie MARCÜS AURELIUS AN-
TONIN0S. '" ' 

AUBEMUS {Heilige) Bis

schop van Karthago in 388, 
was zeer bevriend met d^n 
heiligen AÏIGUSTINUS , van 
wien hij zeer wijze raadge
vingen ontving, betrekkelijk 
zijn té houden gedrag ten 
opzigte der Donatisten. Hij 
toonde; eenèn< grooten ijver, 

, om die schëürmakers, tot' 
het middelptmt van eénlieid 

, terug te brengen; hij ver
zamelde verschillende kerk
vergaderingen, om over de 
moeïjelijkheden té raadple
gen, welke hij voorstelde» 
en stelde aHé 'middelen in 
hét wérk, wëlkè r hem het 
geschiktste toeschenen j om 
den vrede in de kerk te 
herstellen. Zijn ijver schit
terde niet niet minder glans; 
in. de zaak der Pelagianen. 
Hij was de eerste, 'die CE-
ï-Estaus", een leerling van 
PELAGIÜS , 'veroordeelde, en 
dezeverpordeeling geschied
de in een Concilie in 412 
gehouden, vier jaren daar
na veroordeelde hij PELAGÏ-
trs zélven, in eene andere 
kerkvergadering. Hij ver
oordeelde de leer van dien 
ketter reeds alvorens de hei
lige AUGUSTTCUS optrad, om 
dezelve te bestrijden. : Deze 
heilige Bisschop overleed ïn' 
423. De heilige FUI,GENTI-
ÜS zwaait hem grooten ïo£ 
toe. Hij wordt ïn deïi A-
frikaanschen almanak der. 
vijfde eeuw op den 20 Julxj 
genoemd. ' 

AÜREWÜS' - YWXOR (SBX-! 

4 • ' • • • - • • • • • • ' • 



n A V R-
TUSS) een Afrikaner,, leefde 
in , de vierde eeuw, ondo
de regering van CONSTANS , 
en JÜMAAN den afwUige* 
In ,armoede geboren, verhief 
hij zich door;|zijne verdien
sten tot de eerste waardigv 
heden des Rijks. -Jn 361 
was hij Handvoflgd van het 
tweede Panmnië: en in- 369 
Consul met VALÈNTINIANUS. 
Hijvervaardigde, zegt men, 
eene 'l&pmeinscïie geschiede-
mf, die verloren is geraakt, 
en waarvan er ons slechts 
een kort begrip is overge-! 
Kleven. Volgens de dorheid 
van dit ; kort ••begrip te oor-
deelen j - dat bijna niets an
ders dan dagteekeningen be
vat , heeft men, moeten af
leiden, dat zulks niet van 
hem was , en dat hij een: 
uitgebreider werk had za-
mengesteld. JDe uitgaven 
van dit stukje, Cum notis, 
Variorum ,...van Utrecht, 
3,696, i n 8.y° en van Am
sterdam 9 X7$$ in 4.to zijn 
aeer, t gezocht..«, Men vindt 
hetzelve ook ia- de Script o-
res Mslorim fomaiug. mino-
res, 1789, in 8.vo V 

. '&VUBU08..«?-- Z i e A U G U S -
VBXVH. ' 

. AlffiEMTJs (CORNPXTOS) Uit 
het geslacht van W S B N , te 
Qmda-j in Zuid - Bolland. 
geboren, bloeide in het jaar 
1500 onder de regering van 
keizer MASIMIMANUS ï . Te 
Memsdmh bij Dordrecht was 
P|I vegulier 'Ikanonik der or

de van de(n heiligen AÜGTIS-
TESUS, én onderwijzer Tan 

: ERASMUS . . Men v wee.t, v zulks 
door eenen brief,. welken 
Ai-ARBus vaii Amsterdam 
aan AURELTOS schreef, door 
welken hij hem verzocht j om , 
op een werk van GERARDUS' 
GEMJENHAUR van Nijmegen, \ 
een Religieus.....kruisdrager) j 
te antwoorden,- die zich, I 
over de ligging van Holland 
sprekende, bedrogen. liaó*. 
AUREMUS heeft, twee ver
handelingen geschreven; de 
eene getiteld Defensio glo-
rm Èaiavitw en de ande
re Elucidariim, jvariariM 
qtiosslionim super JBativinu 
regione. BQNAVENTURA V Ü I -
CANIÜS heeft later'deze bei
de verhandelingen onder den 

I titel van De sittl et la,mU" 
bus Batavm in he^; licht 

| gegeven. AUREMUS heeft 
nog andere werken geschre-

; ven. • Nadat keizer MAXMI- S 

MANÜS, verzen. van : dezen * 
regulieren kanonik had ge" 
zien, zond hij hein de dich
terlijke kroon» Men , weet : 

; niet. in ,welk jaar hij over
leden, is , maar waarschijn
lijk leefde hij nog in 1520) 
want men schryft hem een • 
dichtstuk toe , ter eere tan. 
keizer KAREÏ....V,, onder de
zen titel vervaardigd: Prog' 
nosticon, seti CAROLI V" 
Coesaris pr&conium. 

AüREÏiM Of AüRELWS °* {-
liever ARELM (JOANXES MÜ" 
Tttj), een Lalijnsch .dichter* 
uit de zestiende eeuw. """ 
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Zijne dichtwerken komen 
voor in He Uitgezochte 'stuk** 
hen der ï^tijnsche dichters 
van Italië. 'Hij stelde zich 
CAÏ ÜJJMJS als voorbeeld voor', 
én verwijderde: zich. enkel 
van dezen dichter in des-' 
ïelfs vuile redenen. Men 
vindt in Zijne gedichten wel
luidendheid ., kieschheid , 
vrolijkheid, en sierlijkheid. 
Hadafc: £aus LEO X. aan Aif-
RELLI het bestuur eenerstad. 
had opgedragen# werd hij 
eenigen tijd daarna» met-
zijnen muilezel dood in ee
nen put gevondene. De in* 
\voners, welke deze land-; 
voogd ve'rdrukte, wreekten 
zich; op hem ; in 1520 op 
zulk eene wfeede wijze. 

AUEENG-ZEB , Groote -Mo-
gol,-f werd den 20 October 
1619.' gëbofen, verbond zich 
met een zijner broeders, te
gen zijnen vader SCHAH - GE-
HAN en sloot hem in 1660" 
in eenen akeligen kerker. 
Hij ontdeed zich daarna van 
zijnen medepligtïge, en liet 
de beide broeders, die «hem 
nog overbleven, wurgen. 
Zijn vader, ziek geworden 
zijnde, zoo ,<zond hij hem 
eeneh geneesheer, of, om 
beter te spreken, eenen gift
menger , die. hem deedomko-
niern In het vreedzame be
zit des rijks gekomen .zijn
de, verbeeldde hij zich, zijne 
barbaarschhéden te boeten, 
door zijne spijs tot gersten» 
fcwod, gróehteti en water 

; té bepalen. Deze booswicht 
: was gelukkig in al zijne 
: krijgstogten. Hij overwoa 

de koningrijken v a n Decan, 
Vïsapoiir, Goleonde, en bijt 

' na geheel dat groote schier
eiland, ' hetwelk dooi» de 
kusten van Coramandel en, 

: Malabar bepaald wordt. Uit 
; vreeze, dat zijne Idhderen 
; hem pp dezelfde wijze móg-
i ten; behandelen^ als hij zijn 
vader had gedaan,-had hij 

; zijne.^oontent altijd midden 
in* zijn legér. Hij overleed 

: in 1707;, in denïraderdöm 
- van 88 jaren; éen-leven saï 

te lang voor eenen man, die 
onophoudelijk door het beeld 
zijner: misdaden vervolgd 
Werd',«< die dé wrekers der-, 
zelve in zijn hart droeg, en 
die zielfs in zijne kinderen 
niets dan zijne, beulen waan
de te zien. Zjjhe onderdsi-
nen of liever zijriè vïeijers 
noemden hem de Verleven-

; diger des geloof &•', het Sie
raad des iroons, en de 0 -
vermnnaar der wereld. 

AUREOUTS (MAMETS ACILIUS) 
in Daciê geboren, de zoon 
eens herders en zelf een 
herder, begaf zich onder het 
krijgswezen en werd veld
heer des Romeinschen rjjks 
onder keizer " VAfeERiANüs. 
In 262, verloste hij dien vorst 
vau de beide Macrische ti* 
rannen; maar onder GAM.1-
ANUS kon zijne getrouwheid 
de proef niet doorstaan. Na* 
dat dêïie vorst vertrokken 

' 5 . -

file:///voners
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was, om den oorlog tegen dé 
Gothen te voeren , deed Au-
KEOMIS, die ia.Milme Het 
hevel voerde * zich tegen het 
einde van 267 het Romein-
sche purper geven. GAMMA-
MUS kwam dadelijk terug, en 
overwon den overweldiger in 
«enen geregelden veldslag; 
maar daar deze vorst intus-
schen vermoord werd, zoo 
handhaafde zich AUREOLTJS 
nog eehigen tijd. Ci-AUDius 
I I . ^ de opvolger van GALM-.-
ANUS, trachtte hem buiten 
Milane te lokken, waarin 
hij de vlugt 'had genomen, 
eh , na hem slag geleverd te 
hehbên, nam hij hem gevan
gen.-, Door eene neiging tot 
grootmoedigheid, wilde de 
overwinnaar hem laten leven; 
maar de soldaten, door zij
nen opstand verbitterdy dood
den hem in April 268*. CLAU-
mus hield zijne gedachtenis 
in eere, zwaaide zijnen ver-
hevenen talenten voor de wa
penen lof toe, en liet een praal-
graaf te zijner eere oprïgten, 

AURÈÖLUS (PETRUS)* -*-
Zie ORIOI,. 

: AITRÈUS {Heilige), Bisschop 
van Menz-t uit een adellijk 
geslacht gesproten1, werd zeer 
godvruchtig!)jk opgevoed, en 
fcevlijtigde zich op de stu
diën, in welke hij het zeer 
ver bragt. Nadat zijne on-
ders overleden waren, deel
de hij al zijne goederen on
der de armen uit, en begaf 
zich naar eene kluizenaars 

woning bij den Rijn, Daar
na hegaf hij zich op bevel 
van eehen Hemelbode naaï 
Menz s predikte het Woord 
Gods aan de inwoners dieï 
stad, en werd na den dood 
van den Bisschop derzelve, [ 
tegen zijnen zin tot de Bis» 
schoppelijkeAvaardigheidveï- ; 
heven. Toen 'AXTILA,- ko
ning der Hunnen, eenïgen j 
tijd daai'na, eenen inval in 
Menz gedaan had, liet hij 
AÜREUS met den Diaken Jus-
TINUS voor zich komen,; en, 

\ wijl zij het .Woord Gods 
wilden verkondigen, in de 
gevangenisi werpem Hoewel 

• zij door de oöglüiking! der 
wachten ontsnapt waren, 
werden zij echter door dext 
landvoogd' van Rustenfeld 
in T/mringen weder aange
houden, die na hun verschei
dene folteringen te hebben 
doen ondergaan, hen in 451 
deed onthalzen, en hunne ^ 
hoofden aan dén koning zond-
Hunne ligchamen werden 
buiten RiislertfeldV-in-'een 
der aangenaamste gewesten ! 

begraven. Koning DAGOBERÏ 

• L trok langen tijd daaïiw 
door de plaats, waar zij be
graven waren, en daar lii) ; 
den volgenden dag ontdek'6» 
dat hij van den kanker gene
zen was, waarmede hij l>e* 
hebt was, en, zoo als «ij* 
zegt, door eene goddelijk6 

openbaring vernomen he')" i 
bende, dat de heilige Af' , 
REUS en JusTiNüs er beg»a" > 
ven waren, liet hij er ee»e 

kerk en eene stad bouwe»' 
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welke Tiij Heiligen-Stadt 
noemde* en deed de gebeen
ten in ecne kist plaatsen, 
bij welke verscheidene per
sonen, met verschillende 
ziekten behebt, hunne ge* 
zondheid terug bekwamen. 
DAGOBKRT liet later eenige 
overblijfselen van AUREUS 
naar Menz brengen, om bij 
het graf zijner zuster Jus-
TINA te plaatsen, die om
trent denzelfden tijd als hij 
met verscheidene * personen 
der:beide;seksen, in de stad 
Menz gedood werd; hoewel 
de Inwoners van 'Menz zeg
gen , dat het ligchaam van 
den heiligen AUREUS er zich 
geheel- bevindt, dat hij al
daar den dood heeft onder
gaan , en zelfs dat zijn lig
chaam en dat der heilige Jus-
TINA er gevonden zijnde';• er 
t e allen tijde, óp de plaats, 
waar zich dezelve bevinden, 
mirakelen geschied zijn. Om 
zulks te bewijzen , zegt men, 
dat AUREUS , door de Aria-
nen uit zijn bisdom verjaagd 
werd, er ia terug, kwam, 
nadat ATTILA dezelve ver
woest had, en , terwijl dat 
hij de Mis las, door de A-
rianen vermoord werd; en 
dat hetzelfde lot tegelijker
tijd ook aan zijne zuster Jus-
TINA , en aan een groot aan
tal inwoners,, die hij tot vol
harding in het ware geloof 
had aangespoord, te beurt 
•viel.— Het feest dezer Hei
ligen is. op den ïï Mei be
haald. '' . -i • 

AUBIA (VINCENTIUS) , te Pa* 
lermo, in 1625 geboren, en 
in dezelfde stad in 1710, 
overleden, verliet de balie 
om zich aan ie letterkunde 
toêtewijden. Hij w a s vrij 
slecht met de goederen der 
fortuin bedeeld; maar hij 
troostte zich met de Muzen. 
Men heeft van hem een groot 
aantal -Italiaansche en eeni
ge katijnsche werken. De 
eerste Worden meer gezocht 
dan, de, tweede» Onder de
zelve» telt men: l.o Geschie
denis der (jroote mannen vatk 
Sicilië, Palermo i 1704, in, 
4.to _» 2.o Geschiedenis der 
Onder-Koningen van Sicilië, 
ibid, 1697, in fbl. 

AuRïFicüs, of, ORIFICUS 
BONFXMÜS. (NicoLAAs) een-
Karmeliet Van Sietona, heeft 
verscheidene zedelijke en 
stichtelijke werken nagela
ten. Hij is het , die de 
werken van THOMAS WAI.-
BENSIS heeft in het licht ge
geven. Hij leefde nog in 
het jaar 1590, dat het 60.? 
van zijnen ouderdom was» 
Zijn voornaamste voortbreng
sel , J)e antiquitate et ces-
remoniis miss<z, kwam te 
Venetië in 1572, in 8.vo in 
het licht. , 

AURIOI» (BiiAzius p')-, te 
Castelnaudary geboren, de
ken der kerk van Pumierst 
en Hoogleeraar van het ka-
nonieke regt, te Toulonse, 
verzocht in 1533 aan FRAN-
CISCÜS I . j bij deszelfs door-
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togfc door die stad,; OM aan 
de Universiteit den titel van 
edele, en aan de Hoogleer-
aïèn het voorregtcte vetlee-? 
tiéti tr> om r idder t te slaan: 
deze Vorst stondhem zulks 
tóe. '-PETRUS 0AFFIS , doctor 
regent, en graaf der wetten 
(een' titel, Wélken men aan 
doctoren gaf, die 20 jaren 
geregeerd hadden) deed BI.A-
2iüs D'AURIOI. dë gouden 
sporen aan, hing heni de 
gouden keten om den hals 
eri Stak hem den ring aan 
den vinger, waarna hij voor 
den ridderlijken doctor een 
bevallig compliment maakte. s 

Iiï iiavolgiftg van BontN en 
KENATUS HERPIN , beweert 
VOLTAIRE, dat, toen ster-
rèWigchelaars eetten nieuwen 
zondvloed voorzegd hadden, 
BLAZIUS D'AÜRÏÖI, voor zich 
zelvett, zijne bloedverwan
ten en vrienden eéne gröote 
ark liet bouwen» Hij over
leed 'in het jaar 15d0. Hij 
beoefende 'somtijds de dicht
kunde: wij kennen > zijne 
Mefde - verdeeïïngen,', ten 
vervolge van de Liefde-jagt 
vain OCTAVÏANÜS en den Kei-
Ugèé- (xÊLASltrs, Parijs, 
Ï533 , in êiM — Dé vreug* 
de en de smarten van Onze, 
Lieve Vrouw, in dichtmaat 
«n in onrjjm, Toulouse, 
Ï520 ïn 4.» Het eerste 
Werk is vervaardigd volgens 
dé gedichten van KABEL, 
hertog van Orleans, vader 
van ÈODEWIJK X l ï . , waar
van het handschrift i» dé 
bibliotheek des konings van i 

Frankrijk f nog beWaari 
wordt. Er "bestaan ook nog 
van D'AÜRKMU, eenige regts-
geleerde Werken, diè thans 
weinig bekend: zijn;„ maar 
de naam van dens schrijver 
staat in de Universiteit van 
Toulouse^steeds in grooien 
eerbied. 

AURIOÏ» —. Zie OKIOI» 

AFRISPA (JOANNES) , . een 
der herstellers der Griek* 
sche eii Latijnsche letter
kunde l a de vijftiende eeuw•, 
werd in 1369 te Noto, in 
Sicilië geboren. Hij leerde 
het Griekschte Mom f anti-
riopel, werWaarts hij zich 
in 1418 heen begaf, en van 
waar hij" in Itali'è terug
keerde met 238 kostbare 
handschriften, onder welke 
men de Geschiedenis van 
PROCÖPIUS ,. de Gedichten 
van <» CALLIMACIIUS•, .v» ^ 
PINDARUS, van QJPPIAXÜS, 
en al degene welke men aan 
ÖRPHEUS toeschrijft, aantrof! , 
verder vond men onder 4e* 
zelve al de Werken•"•"•«<" 
PLAT o, vanpRocLUs,P^0' 
TiNUS, XJEXOPHOÜ en JJV' 
cïAms, de Geschiedend^ 
van Diotf, van DioD0ifs 

van Sicilië, de Aardrijk' 
kunde van STRABO enz, e»z' 
Na té Bologne en te PÜ' 
rence den leerstoel der Grie** 
Sche wijsbegeerte te hebben , 
bekleed, werd hij na elfcan' 
€er als Secretaris geplaatst 

aan de hoven van Nicote^ 
H L , hertog van Ferraret 
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en der Paussen EUGENIUS IV., 
en NICOLAAS V. Hij over
leed te Ferrare in het jaar 
1460. Men heeft van hem 
de vértaling van ARCHIME-
»Es; die van het XJommen-
tarium van HIJÉROCIJES op 
d e Gulden verzen van PY-
THAGORAS» Bazel , 1543, 

fefr&VO- ., ,..;. ;.:-..:,;i; .. . .; • 

AUR06AÏ.I.US (MA*THIAS) , 

ia Bohème geboren, Hoog-
ieeïaar der talen aan de: 
Akadëmie van Wittenberg, 
overleed in 1543. ,Hij gaf 
eene Hebreeumche enGlifil-: 
deeuwsche Spraakkunst: in 
het licht-, Bazel, 1539, in 
S;vo,, en eene Aardr'ifkskun-. 
dé van hei Heilige Land. 
Hij had aan de vertaling van 
den- Hoogduitschen Bijbel, 
door LUTHER . in het licht 
gegeven, medegewerkt. 

AURORA , eene Godin der 
Heidensche oudheid, ̂ e doch-, 
tèr van "TITAN en de aarde; 
volgens de fabeldichters, 
opende zij de deuren des 
Hemels; en, na de paarden 
voor de zonnen,-kar gespan
nen te hebben, ging zij de
zelve op eene Schitterende 
kar vooruit, die door twee 
paarden getrokken werd; zij, 
had daarbij eenen grooten 
sluijer o^er hethopfd, strooi
de bloemen langs haren Weg ,• 
en verfraaide de .natuur. 
AURORA, op den Jongen Ti-
TON verliefd', schaakte hem 
en trad met hem in déh echt. 
Hij verwekte bij haar MEM-
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NON, later koning van Aby-
dos in Egypte. Na de» 
dood van dien vorst stortte 
zij zoo vele tranen, dat de 
morgendauw er door werd, 
vcrortgebragt., Degene, die 
de waarheid onder het h«l-
sel der fabels zoeken, zegr 
gen dat AURORA waarschijn
lijk eene koningin was, die 
's morgens met TITON op
stond ,* om den Hemel te 
beschouwen; maar. degene ,* 
die overwegen, dat de Hei
denen alle wezens , tot per
sonen "genaakt en vergooi! 
hebben, zien hierin niets 
anders dan eene hunner ge-
wrone fabels. Dan alleen • 
wanneer de geschiedenis ze
kere' betrekkingen met de 
fabelleer aanwijst, kan men 
met reden vooronderstellen, 
dat zij aan dezelve tot groüd-
slag heeft gediend. 

AUROUX Tsm PoMBiIERS 
(MATTHIAS), Gfeestelijk raads
heer in het Land voogdij schap 
van het Bourbonneesche, was 
Priester en Doctor in de God--
geleerdheid. Hij heeft een 
zeer geacht en zeldzaanï 
voorkomend! Cortmentaritmt 
over de gebruiken v(cn Mour+ , 
bonhais, 1732, 2 DU in fol., 
in het licht gegeven. In 1741, 
gaf hij ecnjge bijvoegsels tot-
zijn werk in het licht, 

AUSONIUS (Jüiros), vader' 
van den dichter van dien 
naam, te Basas in Aquita-
nië, in het jaar 287 gebo-* 
ren,: was de eerste genees-
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heer van keizer VAÏ.ENÏINÏA-
NOS en baande zich nieuwe 
wegen in zijne kunst, die 
hij zonder bezoldiging uit
oefende. Hij was een wijs
geer, doch zonder opgebla
zenheid, zonder hartstogten, 
zonder eerzuchtige verlan
gens, in de vergetelheid ee~ 
nen kostbaren vrede sma
kende. Hij zag zich tot 
waardigheden verheven, zon
der dezelve na te jagen. Hij 
was landvoogd van lllyrië, 
en honorair senatorvan Rome 
en Bordeaux, Hij stierf in 
den hoogen ouderdom van 90 
jaren. Zijn zoon heeft hem 
in Zijne gedichten gevierd. 
De • geneeskundige werken 
van A.USOWÜS, den vader, 
toestaan niet meer. 

AtrsoNius (DECIUS MAG-
NUS) , zoon van den voorgaan
de , onderwees de spraak
kunst en deredeneerkunde, 
te Bordeaux, alwaar hij in 
309 geboren was, toen VA-
MENTINIANUS I . , hem in Trler 
deed komen, alwaar zijn hof 
was, en hem in 367 tot on
derwijzer van zijnen zoon 
GRATIANUS, toenmaals AU
GUSTUS benoemde. Hij werd 
tot de eerste waardigheden 
des rijks verheven; tot die 
van bevelhebebber der kei
zerlijke lijfwacht door VA-
T.ENTINIANUS, en tot die van 
Consul door GRATIANUS. Na 
den dood van dien laatsten 
vorst, welke in 383 plaats 
had, keerde hij naar Bar* 
demix terug, alwaar hij in 

394 hoog bejaard overleed. 
AusoNius bezat veel ver
nuft , eene zekere onge» i 
dwongenheid, en eene nei- ! 
ging des geestes, die hem 
geheel tot de dichtkunde 
bepaalde. In de meeste zij
ner werken ontbreekt ech
ter smaak» en die ande
re hoedanigheden, welke At 
voortbrengselen des geestes 
aanbevelen. Men heeft van 
hem Puntdichten i Minne-
zangen, waarvan het dicht-
stuk de Moezel een gedeelte 
uitmaakt. Herderszangen, 
berijmde Brieven, en eene 
Bede aan GRATIAWS. Ten 
onregte" heeft men uit eene 
zinsnede van zijnen IC011 

Brief willen afleiden , datiiij . 
eene Rdmeinsche geschiede
nis van de stichting van Rome 
tot "op zijn " consulaat zou 
hebben zamengesteld. Zijne 
beste stukken zijn zijne klei
ne gedichten, en vooral zij- f 
ne tiende Idylle, die eene 
Beschrijving van deMoetel 
i s . Dit stuk is afzonder
lijk in het licht gegeven» 
met uitgebreide kanttekenin
gen van MARQUAH FOEHEB. 
Indien AUSOMUS beter Latijn 
had gesproken, zou zij"0 ' 
lofrede van CJRATIANUS iefs 

volmaakts zijn geweest. Z'JB 

doel in deze redevoering^8 

om den .vorst te bedanken i 
dat hij hem ia. 378. tot het' 
consulaat had verheven? S 
maar het is bewezen, &1' 
hij een Christen was, %00 

door zijn dichtstuk op het 

Paaschieest, als door zijne 
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' Mpltemeris, waarin hij zijne j 
leerlingen onderwijst, hoe 
zij al hunne bezigheden van 
dèn dag heiliglijk behooren 
te verrigten. De vuile re
denen , in sommige zijner 
werken verspreid, toonen 
aan, dat hij weinig met den 
geest van zijnen Godsdienst-
doordrongen was.- Men ge
looft, dat hij zich- op het 
einde van zijn leven bekeer
de , en daartoe door het voor
beeld en de brieven van den 
heiligen PAULINUS werd aan
gespoord. Deze grpote man 
was zijn leerling geweest, 
«n vergat nooit de zorg, die 
hij voor zijne opvoeding had 
gedragen; hij drukte hem 
zijne erkentenis op dé sterk
ste en teederste wijze u i t , 
door hem de namen van on-
derioifzer,' patroon en va
der te geven, en door te 
verklaren, dat hij hem alles 
te danken had. 

Tibi discipliuas, 'dignitatem, 
litteras , 

ÏJngujn, togas, fam» clecus, 
Provectu», al tus, in.stitutuè. 

uebeo, 
Patrone, praceptor, pater, etc. 

CAIWI. X. v. 93. 

De beste uitgave der wer
ken van Ausoxius is d ie , 
welke onder den titel van 
ad mum dejpkini bekend 
i s , en die in 1730 door den 
Abt SOUCHAI: en den Abt 
FLEURT $ Kanonik van Char-
ires werd uitgegeven. Au-
SONIUS had ook de jaarboe
ken der consuls tot het jaar 
3 8 3 geschreven: maar dit 
werk is verforen geraakt. 

ATJSONIUS {Heilige) pre
dikte het Evangelie in het 
landschap Angmlètne toen 
de ketterij er nog heerschte-

'.. Na een groot aantal Heide
nen bekeerd te hebben , bleef 
hij onder hen , om verder aan 
hunne heiligmaking werk
zaam te zijn. Hij had het. 

; geluk zijn bloed voor den 
naam van JESUS CHRISTUS 

; te storten. Men zegt dat hij 
op bevel der plaatselijke over
heid, of op dat varihet hoofd 
der Barbaren, die.jzich in 
Gcalliê verspreid hadden, 
onthoofd werd. De over
blijfselen van den heiligen 
AusoNius : werden , door de 
Hugenoóten i n 15Q8 ver
brand. * - * 

AUSPES (Juuus) eën van 
de aanzienlijken ,der stad 

; R/iems en haar redenaar, 
Was bij de vergadering te
genwoordig, in het jaar 70 

: na J . G. te Rkeims gehou
den. In deze vergadering 
moest overwogen worden, 
of het raadzaam was , van 
de verdeeldheden tusschen 
"VITEIMUS en ¥ESPASHNÜS 

; gebruik'te maken, om zich 
: de vrijheid te verschaffen, 
of in de gehoorzaamheid 
te blijven, v AMNTINUNÜS , 

; een andere redenaar en af
gevaardigde van Trier sprak 

I sterk tegen de Romeinen 
i en ten gunste des oorlogs. 
Maar daarna sprak AUSFEX 
met zoo vele wijsheid en 
kracht over de Voordeden 
des yredes en de nood» 
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lottige gevolgen , des oór-
logs , dat zijn gevoelen door 
de meeste Gallische volleen 
gevolgd werd. TACITUS , o-
ver de Bèdevoering van Aus-
PEX sprekende , zegt: Sapi-
enHssimuni quemque" reve
rentie sideque , juniorespe-
riculo ac melu conünuit, . 

AUSWCIÜS (Heilige), Bis
schop van Toul i n de vijfde 
eeuw, was , volgens, den 
heiligen SIDONIÜS ApoMiiNA-
KIS (&5. 4 , ep. 17), een 
der beroemdste prelaten van 
Gallië* Door zijne diepe ge
leerdheid,,: zijne welspre
kendheid, zijn geloof, zijne 
werken, .met één woord , door 
al zijne handelingen maakte 
hij zich algemeen geacht en 
bemind. Toen de graaf An-
BOGASTÜS , , aan den heiligen 
Sroomus, eenige verklarin
gen over de heilige Boeken 
had gevraagd, zond deze 
hem tot den heiligen LUPUS 
vari Troyes, of tot den hei
ligen AUSPICIUS van Toul',* 
als aan prelaten, die in staat 
waren, om zijne vraag te be
antwoorden. Hij heeft waaxV 
schijnlijk niet langer dan tot 
het jaar 474 geleefd. Men 
vindt zijnen naam in het 
Martyrologium van BAKO-
NÏUS , en in dat van SAUS-
SAI op den 8 Julij. Men 
heeft van hem eenen Brief, 
in dichtmaat aan. den graaf 
ARBOGASTUS, toenmaals land
voogd van Trier, en la ter , 
Volgens sommige schrijvers, 
Bisschop van Cftartres. De-

zelf e komt voor in de ver
zameling van DU CHESNË , 
l.e Deel* In de verzame
ling van Brieven van SIDO-
NIUS komt er ook een voor, 
door dien heilige aan den 
heiligen AUSPICÏUS geschre
ven , om hein eenen zekeren 
PETRUS aan te bevelen j hiaar 
BAROMÜS is vari gevoelen^ 
dat aldaar een andere hei
lige AUSPICÏUS bedoeld wordt. 

AUSSUN (PETRUS »?) een 
groot veldheer, uiteen adel
lijk "ëtt óüd geslacht, van 
het voormalige Franscïie ge
west: Bigorre 'gesproten, 
diende' gedurende 40 jaren 
met den meesten roem, en 
onderscheidde zich voorna* 
meiijk in den slag van Cë' 
risoles, in 1544. Hij Was 
minder gelukkig in dien van 
Dreun in 1562. Het ge
tal der vlugtelingen was m '. 
den beginne zoo groot, dat w 
hij door dezelve werd W«* 
degesleept, maar terugkee" 
rende, schaarde hij zich bij 
den Hertog van Guise, en 

bragt veel toe aan de zege' 
praal der Catholijken. Intus; 
schen ging hem de smart van 
voor den vijand geweken te 
hebben , zoo zeer ter- harte, 
dat hij ten gevolge derzelve» 

in hetzelfde jaar volgens som
mige te C/iarlres en, volgen* 
andere te Parij's overteB°' 

AüSTREGESILUS of ^V" 
TRIME (Eeilige), Aartsbis
schop van .Bourges, in Aie 

stad in 551 geboren, f»ver' 
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.leed in 624, ija zijne kerk 
heiliglijk, gedurende een 
ftjdverïöop van 12 jaren be
stuurd te hebben. Alvorens 
den geestelijken staat om
helsd te hebben, antwoord
de hij aan zijne bloedver
wanten , die hem wilden uit
huwen ; » Indien ik eene 
goede vrouw had-, zou ik 
vreezen, dezelve te verlie
zen; indien ik eene slechte 
had, zou ik vreezen niet 
van dezelve ontslagen té' 
kunnen worden." Koning 
GONTBAN eerbiedigde hem 
als zijnen vader, en 4nam 
dikwerf toevïugt tot zijne 
-kunde. . Een zekere BET-
TEMN, die de geldmidde
len des konings vervreemd 
had, wierp de schuld daai*-
van op dezen Heilige , die : 

zijne onschuld verdedigde. 
Wijl de Vorst deze zaak 
niet kon ontwikkelen zoo 
liet hij de beslissing derzel-
ve aan datgene over, wat 
men in dien tijd het Gods-
geregt noemde ; maar juist 
op den dag, waarop dit von
nis moest plaats hebben, 
viel BETTEMN van het paard, 
en stierf op eene ellendige 
wijze, hetwelk algemeen als ; 
een Uitwerksel der Godde-' 
lijke wraak werd beschouwd, 
die den heiligen prelaat van 
deze geregtelijke proef wil
de bevrijdend Zijn leven, 
door eenen tijdgenoot be
schreven , is door MABUCLON 
*n door de Bollandisten 'm 
het licht gegeven. 

III. DEETJ» 

AUSTREMONIUS':•:{Heilige) , 
een der zeven Missionaris
sen, door de Kerk van Ro
me, omtrent het jaar 250 
naar •Gallis gezonden, stich-
te de kerk van Clermant in 
Ativergne, en overleed in 
vrede , na verscheidene be
keeringen te hebben bewerkt. 
De bijzonderheden zijner da
den zijn ons onbekend. MA-
BiiliON heeft de geschiede
nis van; de vervoering der 
overblijfselen "van den heili
gen AUSTREMONIUS naar Mau-
zac, met aanteekeningen , 
in het licht gegeven. 

AUTEAIHUS. — Zie OGEE. 

AUTEL,. of liever; AUTELK 
(WIWCEM DES) , • een Fransch 
en Latijnsch dichter, werd 
in 1529 te Chat-olies, in het 
Fransche Departement Sao-
ne-et-Hioire,. geboren, en o-
verleed in 1580. Hij wete 
met het Grieksch en Latijn 
bekend, en vulde zijne ver
zen met hetzelve aan. Men 
heeft ook van hem eenige 
Prozaïsche werken van zeer 
geringe verdiensten, -ver
scheidene verzamelingen vatï 
Gedichten, zoo als ie Maand 
Mei; Uitspanning -voor 
ireurigen; De vrede, van 
den Hemel nedergedaald, 
een Heldendicht; het Graf 
van KABEL V,, ïn 12 klink
dichten, Parijs 1558, Mt-
tcerpen, 1559, alle in het 
Fransch, en in het Latijn» 
Encomims Gallite België, 

5V 
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accesseMm&ejusdem alii ver-
sictiM, Antuerpise, 1559, enz. 

•DES AuTEiljad, zoo als al 
de dichters Tan zijnen tijd, 
éene wezenlijke of gewaande 
jfas. Hij noemde dezelve ; 
Zijke Heilige t en verklaart, 
dat hij voor dezelve niet dan : 
eene zuivere, van al wat 
zinnelijk is ontdane liefde 
gekoesterd heeft: men weet, 
dat die romaneske minnerijen 
langen tijd in de mode zijn 
geweest. — Zie PETRARCHA 
en NOVES. 

AüTHAHïS: OfsANTHÏTUCH, 
koning der Longobarden, 
werd in 58 5 door dat volk een-
^ariglijk tot die waardigheid 
-verkozen. Zijn: vader CLE-
Ï"HIS had de Longobarden te 
zeer gedrukt, waarom zij 
Item in 5Ï5 door zijne lijf
wacht lieten ombrengen, en 
ma zijne veraooording een vrij 
volk wilden blijven. Dertig 

:MÏ Grooten belastten Zich 
met:: het bestuur -.des "rijks, 
aan hetwelk echter hetselfde 
ïot ten deel viel als ! aan A-" 
thene onder de heerschap-pij 
zijner, dertig tirannen. De 
eene zocht den .val van den 
andere ƒ en geen enkele was 
voor den andere veilig, op 
dezelfde wijze wilde eenie
der het bevel voeren, en 
niemand gehoorzamen. Daar
door werd het den Franken 
gemakkelijk hunne aanvallen 
aftewerën, en zelfs tegen de 
awakke Grieken konden de 
.JUttigobarden n i e t s uitrigteh. 
Deze omstandigheden bewo

gen hen weder eenen koning 
te kiezen, en hunne keuze 
viel op den dapperen jonge/ 
ling AUTHARIS i aan Welken 
zij de helft hunner bezittin
gen afstonden. Zijne eerste 
verrigtingwas, omJBrivUl, 
hetwelk de Allemaan BUOK-
TUI.PH, met hulp der Grieken, 

.aan de Longobarden ontwel 
digd had, te bestornien; 
DROKTUIPH moest de vlugt 
naar Ravetma nemen, fie 
Grieksche Eosarch (stadhou
der) daarover verschrokken i 
sloot niet AVJTHARIS , die den 
naam. van FLAVIOS had aan-
.genomen,.'. eenen driejarigen 
. stilstand :vatt wapen en, wel
ke tijd door den laatste wei' 
aangewend, om de :wetteni 
de leen-verordeningen en hel 
krijgswezen te verbeteren. 
Maar eensklaps, door de lis-
tige «Grieken gelokt, ver
schenen de Franken en iïeot" 
kruisten het land; AUTHARK ' 
was niet sterk genoeg, C" 
hun het hoofd te fcieden. 
Dé prikkeling, om schatW 

-te bekomen, was te ster*» 
dan dat zij het niet nog e* 
maal zouden beproefd he°' 
ben , zij verschenen dtis «"' 
dermaal, maar tot geluk j f 
AÜXÏIARIS, hadden zij «*£ 
maal nog Allemanen als»f?' 
pers medegenomen: ^ef' 

volken benijdden elkanje1 

reeds sedert lang, en o"" 
ontstond er onder hen, ^ ( 
gens het bezit vanden»""1 

die geroofd zoude w<ffden' 
geschil en beide gingen °* 
verrigter zak©j uit elk®1®' 
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De Grieken verheugden zich 
dat hun plan, hoewel niet 
volkomen gelukt, toch de 
beide volken, Franken en 
Longobarden thans tegen el
kander had opgewonden, en 
hinderde, op hunne bezit
tingen het oog te slaan. 
Doch zij vonden zich bitter 
bedrogen. AUTHARIS, die 
wel wist, wie de bewerker, 
•der Frankische invallen was , 
had hen tot schadevergoe
ding bestemd- Naauwelijks 
hadden de Franken den rug 
gekeerd, of hij overviel het 
rijke eiland Istria, beroofde 
hetzelve van zijne schatten 
en bezette het met Longo
barden. , Doch geduch ter dan 
ooit verschenen de Franken 
andermaal, dan ook zij Von
den zich. ditmaal, bedrogen : 
de moedige AUTHARIS Hield 
niet alleen stand, maar in 
plaats van hunnen aanval af-
tewachten, viel hij hen ïn 
588 zelf aan, en bragt hun 
eene volkomene nederlaag 
toe. Thans was zijn eerste 
werk , om zijne verdere wraak 
aan de Grieken uittcoefenen, 
hij vloog, zonder zich lang 
met de belegering vsnl^pme 
of Ravenna op te houden, 
door geheel Italië tot aan 
de zuidelijke grenzen, al
waar hij in ,589 met zijne 
lans in eenen toren aan de 
zee uithieuw: » Tot hiertoe 
heerscht de Longobard." Op 
dezen togt stichtte hij het 
hertogdom Benevento. — 
Nadat hij zijn rijk aldus had 

uitgebreid, was hij er op 
bedacht, om aan hetzelve 
eenen erfgenaam te geven; 
de keuze eener echtgenoote 
viel op de Beijersche Prin
ses THEODEMNDE. GARIBALD , 
haar vader, was geheel in
genomen met den_ dapperen 
[minnaar. Bij het tweede, ge
zantschap was AUTHARIS «elf, 
als afgevaardigde vermomd, 
bij den hertog ,YEUI Beijeren 
aangekomen, en ^Is de priri-

. ses hem eenen tyelkoms-be-
ker aanbood, streelde* hij 

nhaar over de wang, uit wel
ke vrijheid THEODEWNDE wel 
vermoedde, dat deze schoo-
ne _ jongeling haar , minnaar 
zelf was, hij i-eisde echter 

'zonder Mch te kennen te 
geven, weder af, .en eerst 
toen aan de Beijersche gren
zen, zijne Beijersche gelei
ders afscheid van hem na
men, hieuw hij eenen ge
weldigen houw in eenen boom 
met deze woorden: » Aldus 
heeft AUTHARIS leeren hou
wen!" Nu erkenden de 
Beijeren den koninklijken 
bruidegom, en bragten deze 
goede boodschap met vreugde 
aan THEODEMNDE over. De 
.Franken, aan welke deze 
naauwe verbindtenis der 
Longobarden ên Beijeren, 
niet zonder reden, onaange
naam was, vielen dadelijk 
„weder in Italië^ terwijl zij 
van den anderen kant Beije
ren overstroomde. AUTHA
RIS beteugelde hen, wel. is 
waar, weder op eene geluk-

2 . . . - :• . „ ' " ••'/.;• 
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kige wijze; doch dit was 
zijn laatste wapenfeit, en 
in den bloei zijns levens 
stierf de jonge koning, in 
591 , hartelijk betreurd door 
zijne hem opregt beminnende 

"THEODEMNDE , én dóór zijn 
geheele volk., tot welks ge
luk bij de' grondslagen had 
gelegd. 

AüTHIER BE SlSGAU (ClïRIS-
ÏOFFEL » ' ) , te Marseille in 
1609 geboren, Benediktijner 
der Abdij van den heiligen 
.VICTOR , in dezelfde stad, 
ïïgtte in den ouderdom van 
23 "jaren, in Ï632, de Con
gregatie der Priesters van 
het heilige Sacrament op, 
om tot de missiê'n en het 
bestuur der Seminariën te 
dienen. AOTHIER werd in 
Ï651 tot' Bisschop van Beth-
ïeëèi benoemd. Hij bestuur
de 'zijn gesticht, in 1647, 
-door IHNOCENTKJS 'X. beves
tigd , tot'aan zijnen dood , die 
te Vaïence ïn 1667 plaats 
liad. BoREïit, een priester 
zijner Congregatie , heeft zijn 
leven beschreven, Lyo'n, 
1703, in 12.o ; hetzelve is 
eene- schilderij der voornaam
ste godsdienstige en pries
terlijke deugden. 

' AJÜTHON. ~ Zie ATJTON. 

AJUTOMCUS, volgens de fa-' 
bel dichters, de zoon" van 
MERCURIÜS en van CHIONÉ, 
leerde van zijnen vader het 
stelen , «iet het vermogen, 
van verschillende gedaanten 

aan te kunnen nemen, en 
deze ook aan zijne diefstal
len te geven, hetwelk aan 
OVIDIÜS Heeft doen zeggen: 

Nascitur AUTOWCUS furtum in-
geaiosus ad omne. 

AuToiiYCüs, een bero&mde 
wiskunstenaar, te' Pitam, 
in Azië geboren, bloeide 
omtrent het jaar 340 vóót 
J. C. Hij heeft eenige Sfer-
rekwndige verhandelingen 
nagelaten, die JOZEF A.U-
RIA , van Napels, in het 
Iatijn onder deze titels heeft 
overgebragt: De sphara ei 
De siderum ortu. •— Men 
moet hem niet verwarren 
met AUTOLYCUS, een wijs
geer uit de tweede eeuw, 
aan wien de heilige THEO-
PHILUS, Bisschop van Antio-
chiè', drie boeken tegen de 
lasteraars van den Christe-
lijken Godsdienst heeft ge- , 
rigt. 

ATJTOMNE (BERNARDTJS) in 

1587 in het voormalige FW' 
sche gewest Agetlóis g6^' 
ren, advokaat bij het parlc* 
ment van Bordeaux, is "c 

schrijver eener Cop/è)'e,lCJ 
du droit Francais avf, 'e 

droit romain (Vergelij^ 
van het Fransehe met net 
Rotheinsche regt), waa^f 
de derde uitgave in 1629 # 
in het licht verschenen;'Hl 
was alstoen 44 jaren. *4n 

Conimentarium op de gc' 
woonten van BordeauX, * 
DI.« in fol, is met de «]* 
teekeningen, van Pater W 
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PINyBordeaiiXf 1728, in &!.-
gedrukt. 

AUTON (JOANNES D ' ) , en 
niet ANTON, ZOO als sommi
gen geschreven hebben, een 
Augustijner, Abt van VAn-
gle, en 'geschiedschrijver van 
Frankrijk onder LODEWIJK, 
XJI., schreef de Geschiede
nis van het jaar, 1499 tof 
1508 , met... 4e getrouwheid 
van eenen getuige, die op
geroepen i s , om geregte-
li jkë getuigenis aftel eggen. 
THËODORUS GODEFROI heeft t 
de vier eerste jaren dezer. 
Geschiedenis, in 1620, in 
4.to doen drukken, en de, 
beide laatste, waren reeds in 
1615, in: 4.» met de Ge
schiedenis van LODEWIJK 
XII. door SCYSSEI.,, in het 
licht gekomen; de drie laat
ste hebben nog niet het 
licht gezien, Hij overleed 
in 1527. 

AUTPERT of AUSBERT , ge
boortig uit Provenee, een 
Benediklijner, Abt van 
Baint-Vincent de Voltorne, 
in Ahruzzo, schreef Com-
mentariè'n op de Psalmen, 
het Hooglied , en de Open
baring, welke men in de 
Bibliotheek der Kerkvaders, 
en in de.. verzameling van 
MARTENNE aantreft. Hij o-
Verléed in 778. Hij vraag
de aan den Paus de goed
keuring zijner werken, over
tuigd,, dat niets beter in 
staat wasj om de.regtzin-

F 

nigheid van een werk te be
vestigen, dan het oordeel 
van het hoofd der kerk. 

'AuTPERTüs. — Zie Au-
DEBERTUS. 

AUTREAÜ (JACOBUS o') werd 
te Parijs, in 1656, geboren. 
Schilder uit behoefte, en 
dichter uit,,= smaak * en be -

, stendig aan. deze beide kun's-
' ten verbonden; overleed hij 
in armoede jh het gasthuis^ 
der Ohgeneesbaren, te Pf-
rps, in 1745. D'AUTREAÜ, 
die een somber en zwaar
moedig karakter bezat, heeft 
tooneeïstukken vervaardigd , 
die de lachspieren in bewe
ging hebben gesteld, en die 
nog vermaken, zoo als de 
Engelsche haven ; DEMOCRI- ' 
TÜS , de Gewaande gek enz. 
Hij was bijhai 60 jaren oud, 
toen hij zich aan het too-
neel overgaf, dat al de ver
beeldingskracht, en de le
vendigheid der jeugd vordert. 
Zijne bedrijven zijn te een
voudig ; men ziet 'dadelijk de 
ontwilckeling, en men ver
liest het vermaak der verras
sing. De werken van AU
TREAÜ zijn in 1749, in 4 Dl.» 
in 12.m0 verzameld. De meest 
bekende der schilderijen van. 
dien schilder, is die van. 
DIOGENES, met eenè lanta
ren in de hand, eenen mam 
zoekende, en dien vindende 
in den kardinaal DE FJHSURI., 
D'AUTREAU leefde zeer afge
zonderd, verachtte alles }wafe 

3 
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anderen prezen, en kwant 
enkel niet het publiek, daar
in overeen, dat hij weinig 
werk van zich zelven maakte» 

AuTKOCHE (Cl-AUDlüS D E -
X,OYNES »') , in 1744, te Or-
leans uit eene fatsoenlijke 
familie geboren,x beoefende 
de;" kunsten en de letteren. 
Hij wijdde zich bijzonder 
aan dé dichtkunde toe , en 
hoewel zijn dichtvuur niet. 
Zeer schitterend was, was 
hetzelve echter ongedwongen 
en rijk. DELOYKES D' AUTRO.-" 
CHE is den 17 November 1823 
te Orleans overleden, alwaar 
hij meer bekend was door 
zijne Christelijke liefdadig
heid en zijrie overvloedige 
aalmoezen, dan door zijne 
geschriften en gedichten. 
Er bestaan van hem dé vol
gende berijmde vertalingen 
in het Fransch.' .1'«° De til
den vam HORATIVS i 2 Dl.n in 
S.vo — 2.o Mnëis mnVm-
OILIVS 3 DKn in 8»o— 3.9' 
Herderszangen van denzfelf-
den in 18.»° — é.oHeiVer-
lost Jeruzttlèm van TASSO, 
in 8.vo _ 5.o Verloren Pa
radijs van WILTON. — 6.° 
•Het Boek der Psalmen, in 
8«v6 daateïïböven heeft men 
nog van hem Berijmde Brief-
wisieling met N. BO'NAJPAR-

AWÈVN (DiDERtKGraaf van), 
oudste zoon van CHII.DE-
BRAND , Hertog van Bourgon-

bestuürde met zijnen dia 
broeder het Graafschap'A, M-

ïum -Hij stond zeer in ach
ting bij KAREL den gr'ooie, 
en diende in dën Saksischen 
oorlog als veldheer tegen de 
Eeijeren. In 792- de Honga
ren willende gaan bestrij
den , werd hij onder weg door 
dé' Saksers overwonnen. Zij
ne vier zonen zijn: WÏIAEK, 
Hertog van Aquitanië, THÉ-
ODON , Hertog vatt St. Mar
tin , THEODOVXN eH ADEM!" 
TÜIVS. : 

Atiüïwi' of ABHÜAB (IZASK)» 
i een Portugesche Rabbijn» 
in 1493 overleden. Men heeft 
van hem een CommentariM%i 
op de Boeken*: van: MOZES, 

; dat niet het 'TargWiï, en i« 
Commentariê'n Van EASOHI en 
RAMBAM te renetis i n 1-548) 
en te Wilmersdorf in 1-713 
gedrukt werd. Hij heeftook 
nog een zedelijk werlï ge
schreven, ten titel voerende 
Menorat Hammaor (Kande; 
laar des Lichts) waarin ty 
schoone grondregels, doW" 
mengd met spreuken en g6* 
schiedenissen , uit den Tfl'" 
mud ontleend, tracht voô  
tesiellen, en dat te -peneW 
verscheidene malen, i» &'' 
is gedrukt. AuüKA'f' heett 

daarenboven verscheidene &' 
devoeringen géschreven, W&" 
ke hij noemt, Naïtor JPi«cW» 
öf de Rivier Pison. 

AÜUHAP (IzAaS) weïi^l 
1 Februari] 1609 toStJtf. 
de Luz> in het Frans** 
Dep.t der Neder-Pirt^1 

geboren. Hij behoorde tot ce» 

http://Chii.de
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aanzienlijke Joodsche fami
lie .,' die door: de Fransche 
en Spaansche vervolging, ge
noodzaakt was het Christen
dom te omhelzen. Zijne ou
ders lieten hem doopenj maar 
besneden hem te gelijker
tijd, en onderwezen hem-in 
den Joodschen Godsdienst, 
De Christenen integendeel 
onderwezen hem zoo zorg
vuldig de Humaniora,, de 
"Wijsbegeerte en de Godge
leerdheid, dat men h,em tot 
DoctorinGodgeleerdheid be
vorderde. IzAaK was echter 
in zijn ha,rt meer Jood dan 
Christen, hetwelk hem:be
loog naar Amsterdam te 
gaan, alwaar hij tot voorzitter 
en Hoogleeraar der Portu-
geesche Synagoge dier stad 
werd benoemd. Hij overleed 
den 4 April, 1693, in den 
ouderdom van 84 jaren. Hij 
heeft uit het Spaansch in 
het Hebreeuwsch vertaald het 
Bet/i EloHm (Huis-Gods) en 
het Schaar Haschmaiim (de 
deur des Hemels) t die voor 
de GeHeimkunde der Joden 
(cabale) van zeer veel fee-
lang, en door ABRAHAM CO-
HEN IRIRA, geschreven zijn., 
Men heeft dezelve te Am
sterdam 1655 in 4.w afzon
derlijk gedrukt, en de Heer 
EOSENROTH heeft dezelve in 
het eerste deel zijner Cab-
lala deniidata gelascht. 

A.UVERGNE (M.4RTIAÏ. B ' ) . — 

Zie.: .M.iRTUi( »' •AXJVERGKÉ» 

F 

, AüVERGNE (L i TpUUD'j., 
—»• Z i e ; T O U R D ' AÜVEEGNB" 
( J U ) . 

AtrviGNY (N. CASTLES D ' ) ; 
;, ini Henegouwen geboren, ver* 
keerde eèhigen tijd met den 
abt DES FoNTAiNES, die zy-

. nen smaak vormde. Hij ging 
daarna onder de ligte ruite-^ 
rij der Garde, en werd in 
1743, in den ouderdom van, 
31 jaren, in den .slag van 
Ettingheji gedood. Hij, was 
een man vol verstand en ver
beeldingskracht. Men höejft 
van hem: l.o de; gewaande. 
Memoires de Madame 4e BAH* 
NjEVEL&T, (Gedenkschrif
ten van Mevrouw van BAR-

' NEVELDT) , 2 Dl." in 12.o — . . 
2.o Abrëgè de VMistmte de 
France et de l'HistoireMor* 
iriaine, (Kort begrip der 
Fransche en Eomeinsche Ge
schiedenis) j - bij vragen en. 
antwoorden, 1759, 2 Dl..tt 

in 12.0 t dat der Jeugd zeer 
nuttig kan zijn. — 3.° De 
drie eerste deelen, en de 
helft van het 4.° deel der; 
Histoire de Paris (Geschie
denis van Parijs) — tot in 
1730 —1735, 5 Dl.» in 12.» 
— 4.o De acht eerste deelen 
van de Vies des hommes illus-i 
tres de la Frame (Levens
beschrijvingen der beroemde 
mannen van Frankrijk)", i». 
12.o Het 9.e en lO.e deel 
zijn in 1744 j door zijnen, 
'broeder, en een Premonstra-
tenzer-Kanonik in het licht 
gegeven, er komen ^eldaa-

4 . • • • • 
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me anekdoten^ en* weinig be
kende daadzaken in * voor; 
maar de schrijver heeft,aan. 
<Lè sieraden des stijls de ge
schiedkundige naauwkeurig-
heid al 'te zeer opgeofferd. 
3>"Hij: wist niet•','•- zégt- een 
künstregter» dat de gëdwori-
genheid des geestes, dége-
zochte^s ieraden, in plaats van 
de geschiedkundige naauw-
fceurigheid, dat een soms 
romaneske toon, een onge
lijke, nu verheven en dan 
weder te platte Stijl, enz. 
uitsluitende gebreken zijn, 
om den titel van goed ge
schiedschrijver te erlangen, 
•welïigt zouden rijpere jaren 
Item van dezelve verbeterd 
hebben." De Heer TURPIN, 
een der vervolgers van het 
werk, heeft die gebreken nog 
-yeel verder gedreven. 

ATJXENTIUS , een AriaanV 
•van Cappadocië, door Kei
zer CONSTANÏTOS , op eene 
onwettige wijze op den Bis-
tfchoppeïijken stoel van 'Ml--
ïane geplaatst, werd te Ró-
Me, in 372, in eene Kerk
vergadering van 93 Bisschop
pen, veroordeeld. Hij scheen 
veeleer geboren, om een 
Krijgghian dan een Bisschop 
*e zijn. ïie(. Latjjn w a s hem 
vreemd; hij verstond niets 
dan listige kunstgrepen. Des
niettegenstaande behield hij 
dat Bisdom t o t ïn 374, in 
welk jaar hij overleed. — 
Men moet hem niet verwar
e n met AüXEwpioB bijge
naamd dm Jonge, êie om-, 

treni het Jjaar ;385 denBis-
; schoppeljjken Stoel van flli-
'Idnë aan den heiligen AM-
ÊROSIUS wilde betwisten, en 
die de Ariahen als Bisschop 
erkenden. Men ziet in de 
Cfëschriften van 'den heili
gen* AMBRÓSIUS , eeneschöo-

• nè rëde> WelKê deze heilige 
leéraar tegen dien overwel
diger uitsprak. 

AÜXILHJS, een priester kt 
negende eeuw, door Pa»s 

FORMOSUS gezalfd, - gaf ia 
907, drie Verhandelingen^ 
gen Paus SERGIUS III. in 
het licht, om de wettigheid 
der zalvingen, door FORMO
SUS gedaan, te verdedigen. 
Twee dier Verhandelingen, 
komen in de Verhandeling 
over de Zalvingen van Pater 
MORIN voor. Dezelve zijn 
met onverschrokkenheid en 

'• vrijheid geschreven. Bc 
schrijver bewijst in dezelve 
de wettigheid der Zalvingen. 
door onwettige Bisschop])?8 

gedaan , mits dezelve sleclil' 
wezenlijk Bisschoppen zij»! 
dat FORMOSUS , ofschoon TBB 
den eenen stoel op eeiienafl' 
deren geplaatst echter weitig 
Bisschop was. Pater•MABII* 
LON heeft dezelve alle A'e 

in zijne Analecten (^He' 
zochte stukken) opgeno»en' 

AüZANET (BARTHOLOWEUS)» 
werd in 1591 geboren, en ij1 

1609 tof advokaatbevordeïn" 
Hij had eene plaats in "cn 

raad, die in 1665, ter ver* 
beteïng der geregtelijke za" 
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ken werd benoemd. Bij deze 
gelegenheid benoemde men 
hem tot staatsraad. Hij over
leed in 1673 in den ouder
dom van 82 jaren, den roem 
van een verlicht en deugd
zaam overheidspersoon nala
tende. Men heeft van hem: 
Aanteekeningen oj> de ge-, 
woonten van Parijs, Ver
handelingen , Besluiten enz. 
De verzameling'zijner wer
ken is in 1708 in fol. in het 
licht gegeven. 

AUZOLES— Zie PEVRE (LA) 

AUZOUT. (AURUNUS) , een 
beroemde wiskunstenaar der 
•zeventiende eeuw, te Bou-
anen geboren, overleed in 
1691, als lid dei Akademie 
van wetenschappen te Parijs. 
Hij vond- in 1667 den Micro-
meter (*) uit, waarover hij ee-
ne Verhandeling in het licht 
gaf, in het Louvre, in de 
Akademische Verzameling, 
1693 in fol. gedrukt. Som
mige Engelschen betwistten 
hem den roem dezer uitvin
ding. Hij kwam daarenbo
ven het eerst op den inval, 
om den teïeskoop op het vier
de van den Astronomischen 
Cirkel toetepassen, hetwelk 
sommige geleerden aan Pi-
CARD hebben toegeschreven, 
die enkel de verbeteraar van 
dit denkbeeld is geweest. 

AVALON (IRENEUSB*), in 
Bourgondië geboren ,• Begaf 
zich onder de Capucijnen, 
en werkte niet ijver en het 
beste gevolg aan de bekee-
rihg der Calvinisten. Be-
halve een verdedigingsge
schrift der Heeren DE PAS--
SADE, DE MAZEL en andere 
edellieden, die hunne dwa
lingen^ in zijne handen af
zwoeren, heeft hij in het 
licht gegeven: Libri tres 
controversiarum * dbntra cal-
vinistas, hugonottos et anu-
laptistas, Lyon, 1628, 3 
Dl." in 4."> De titel toont 
genoegzaam aan, dat men 
alstoen eenig verschil stel
de , tusschen de Hugenootea 
en de Calvinisten, maar het 
is niet gemakkelijk te be
palen , Avaarin zulks bestond ± 
wijlde ware oorsprong van 
het woord Hngenooien, on
danks al hetgene, wat de ge
leerden over hetzelve ge
schreven hebben, niet wel 
bekend is. 

AVALOS (FERDINAND FKAN-
CISCUS D ' ) Markgraaf van 
Pescara, uit een der aan
zienlijkste huizen van het 
Koningrijk Napels, vat Span
je oorspronkelijk, onder
scheidde zich reeds vroeg
tijdig door zijnen geest en 
zijne dapperheid. In 1512 
in den slag van Ravenna 

5 

(*) Werktuig, waarmede men den diameter van het 
gesternte of min kleine afstanden meet. ; 

V e r t a l e r * ' 
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gevangen genomen zijnde, be
steedde Mj zijnen tijd' in zij
ne gevangenis aan de :za-, 
mens telling eener Zamep~ 
sprttah Qver.de liefde v welke 
hij , aan zijne echtgenoote 
TTiGTOiü̂ GoLONNA êene door 
hare' schoonheid', hare deugd
en: haar verstand evenzeer 
beroemde \ürouw, wier, Ge
d i c h t e n i n 1548 in 8.vo 

in het licht kwamen, op
droeg. Zoodra hij zijne vrij
heid weder bekomen had, 
maakte hij op eene voordee-
lige wijze gebruik van der 
zelve ten dienste . van KA-
^.EI* V. Hij had grooteïijks 
deel: aan het winnen van den 
veldslag van Bicoque, aan 
de herovering van het Mi~. 
lanescAe, en aan de zege
praal van Pavia,, in hei 
jaar 1525. CiaavtENs:. VII, 
en de Italiaanschë vorsten , 
door den voortgang des Kei
zers verontrust, stelden aan 
den- Markgraaf van Pescara 
voor, om deel te nemen aan 
het verbond, dat zij tegen 
zijne overwinningen wilden 
stellens. Men zegt, dat,/ 
»'AVALOS , aan wien.de Paus , 
de beleening van het koning
rijk Napels beloofde, in dit 
voorstel genoegen nam: maar 
dat hij, toen de Keizer "zulks 
vernomen had, zich verde
digde , door te zeggen, dat 
hij zulks enkel in schijn 
had gedaan, om achter 'de 
geheimen der vijanden te ko-
»nèn. Intusschen verzeke
ren de best onderrigte ge-
schiedichrijvers, dat h i j , 

op verzoek zijner ^vijze en 
deugdzame echtgenoote, de
ze aanbiedingen verwierp, 
en aan zijnen vorst getrouw 
bleef, die hem tot opper
bevelhebber zijns legers be
noemde* i » De Paus, zegt 

1 MACQUER {Abrégé chronoh-
gique de l'Msloire d'Et-
pagne),, de Venetianen, h 
Florentijnen, en zelfs FRAK-
CISCÜS SFÖRCE, Hertog van 
Milahé, vormden een bond
genootschap tegen den Kei
zer ; zij boden den Inark-
graaf VAN PESCARA, indien 
hij zich aan het hoofd hun
ner verbindtenis wilde plaat
sen, het koningrijk JS'aptt 
aan; maar, deze Heer onder-
rigtte den Keizer van allesf 
en stelde zich door, zijne be-
velen in staat, om de on
dankbaarheid van den Her
tog van Milane te straffen. 
Hij belegerde hem i« ziJnf> 

hoofdstad, en maakte Ẑ B 
meester - van.'dè andere pW' 
sen van zijn hertogdom.^* 
markgraaf VAN PESCARA ot** 
leed op het einde desjaaf' 
niet zonder vermoeden,v;l11 

het slagtoffer.' zijner vijande" 
te zijn, hoewel de aanmer
kelijke vermoeienissen, vatl 

eenpn werkzamen yeldtofl) 
het einde van een leven klin" 
nen bespoedigd hebben» r 
hij door zijne heldhaftig 
krijgjsyemglingen beroeniu? 
"en door zijne onkrenk»ar 

verkleefdheid aan zijnen vors; 
eerwaardig heeft geniaal* 
(ZieVICTORIA COLONNA). UM 
overleed te Milane, den 
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November 1525, zonder na-: 
fojflelingen na te laten. — 
Hij was een der bescher
mers der letteren in eéne 
eeuw, waarin er vele wa
ren. Een' uitmuntenden on
derwijzer gehad hebbende,, 
bezat hij zelf eene diepe ge
leerdheid. PAULUS JOVIUS 
heeft zijn leven beschreven» 

^ AvAtos ^ALEÓSSÜS B ' )",'•. 
Markgraaf van GXJASTO of 
liever del • Waste'i was; de 
.erfgenaam van de goederen 
zijns ooms, over wiën wij , 
in het vorige artikel gespro
ken hebben, werd tot lui-, 
tenant - generaal des legers 
van KARBI, Y.', in Italië 
benoemd. " In: 1535: was hij 
dien Keizer op zijnen togt: 
naar Tunis gevolgd. Ver
volgens werd hij met een ge
zantschap naar Zenetië. be
last, én, eenigen tijd daar-: 
na liet hij het beleg der ci
tadel van JYizza dóór BAR-
BEROUSSA IL èn den Hertog 
van EngMen in 1543 ge
vormd, opbreken. De laatst
genoemde veldheer sloeg hem 
in het volgende jaar in den 
glag van Cérisoïis,: waarin 
hij een der eersten was, die 
de vlugt namen. De dood 
van FRÉGOSE enRimjoN, af
gevaardigden van FRANCIS-
cus ï . , in eene hinderlaag 
gedood , deed hein vreezen, 
in de handen der Franschen 
te vallen. «Twee dagen, 
zegt BEANÏOME . voor dat hij 
van Mlfynevextxck, om dien 
»kg (van Cerisolié) te gaan 

leveren, snoefde hij geweldig, 
en bedreigde alles te zuljen, 
slatjn, te overwinnen en te, 
doen vallen; daarop gaf hij 
aan de Dames der stad een 

i feest; wanthijwas een groote 
vriend derzelve, kleedde zich-
altijd» zeer verwijfd, par/u-

j meerde, zoo wel in vrede als 
' in oorlog zich zelven en zelfs 
de: zadels Zijner paarden*..-
Men/zegt zelfs, dat hij 

| twee karren vol ijzeren hand-
i boeijen in iSijn gevolg had, 
om <al de arme Franschen * 

: die gevangen zondenworden , 
te kluisteren en naar i(de gar, 
leijen te zenden. Het „te
gendeel, van hetgene, wat hij 

'• zich voorstelde en zeide , had 
; plaats; want hij verloor den 
i veldslag, en in plaats van 
de vijandelijke krijgsgevan
genen «ite mishandelen, voer
den de onze op eene eerlijke 

, wijze den oorlog tegen hem." 
Dezelfde BRAKTÓME ver
haalt, dat hij zich den baard 
van spijt en droefheid half 
uittrok, en dat, nadat zijne 
toerusting was buit gemaakt, 
zijn potsenmaker tot^de sol
daten zeide, die hen door
snuffelden : • Zoekt, toel, 'gif 

\ zult zijne .sporen -niet pin-
\ den•-, Mj heeft dezelve me-
; degenomen. Maai;, dit ver
haal van BRAKïêME. strijdt; 
in vele opzigten met het 
denkbeeld, > dat al de "ge* 
schiedschrijvers van dien 
tijd en bijzonder PAUMJS J O 
VIÜS. ons van AMONSÜS- JD-'A-
VALOS geven, hetgene, waÉ 

- hij over de voor de JFran-
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schën bereidde boeijen: zegt, 
i s een belagchelijk sprookje^ 
en hetgerie, wat hij er van 
de galeijen bijvoegt, is nog 
origerijmder; want zekerlijk 
stond het niet in de magt 
van JD'AVALOS, om krijgsge
vangenen naar de galeijen, 
te zenden.' Dit gedrag, strij
dig met alle grondregelen 
en gebruiken van het Spaan-
sche hof, zou hem eene 
voorbeeldige straf op den 
hals hebben gehaald. Het 
verhaal van BRANTÓME i s 
slechts eene herhaling van 
die sprookjes en straatlied
jes , welke steeds na eenige 
overwinning onder de ge-
meène volksklasse rondgaan. 
Ten ópzigte van FREGOSE en 
ïtiN$on, zoo kan men zeg
gen, dat men in oorlogstij
den den vijand doodt zonder 
zijn paspoort te vragen.' Zij 
gingen daarenboven', om 
niéuwe' vijanden', voor : de
gene te verwekken, welke 
zij dên oorlog aandeden, 
zij wachtten zich wel, om 
hunne hoedanigheden en het 
doel hunner sluipreis be
kend te maken, D'AVAIOS 
behandelde hen als spionnen 
en listige wervers; er be
staat dus niet veel grond 
tot verwijt, tüsschen twee 
legen elkander gewapende 
Matiën (Zie BOUKDEIM.ES). 
D AVALOS overleed in 1546, 
in den ouderdom van 42 jaren. 

r AVANUN. —• Zie AVENMNUS. 

AVAN'no(JöANNES MARIO) ,. 

in 1564 geboren, maakte 
zich te Ferrare en te Hovip-
door' zijne uitgebreide kunde 
in het regt zeer beroemd. 
Maar daar zijn broeder in 
de laatstgenoemde stad was 
vermoord geworden, en hij 

i zelfs gróotelijks gevaar had 
geloopen^ r ;om zulks loot 

" te zijn j ' \ zoo begaf hij ziek 
naar JPadua, alwaar hij den 
2 Maart 1622 overleed. Men 
heeft van hem in handschrift, 
Consüia de rebus.cimlibni 
e f criminalibus, en eene 
Kerkelijke Geschiedenis, se
dert LUTHEB, Het eenige 
werk» waarvan het publiefc 
genot heeft, is het dicht-
stuk, ' hetwelk hij aan den 
Aartshertog FERDJNANO (la-
ter keizer) opdroeg, welke 

, vorst hem daarvoor openlijk 
zijne erkentenis betuigde. — 
KÏAREL AVAKTIO , zijn zoon, 
een beroemd geneesheer, 
heeft zich ook zeer beroemd ; 
gemaakt door zijne Aantee-
keningen op het werk van 
BAPTISTA. FIERA, welke n» 
zijnen dood te Padtia, in ï<$>i 
in 4. t 0 in het licht kwantf* 

AVARAÏ (BESIAÖE, Hcrwg 
van) in 1740 geboren vrf& 

in 1789 door de vergadering 
der adellijken van 0rt#l'is> 
als afgevaardigde naar de 
Staten - Generaal gezonden, 
alwaar hij zich niet zeel' deed 
onderscheiden. Men heen 
van hem enkel een voorstel 
behouden, strekkende offl "e 

verklaring der regten *aa 

den niensch, met eene ver-
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klaring zijner pligten te doen 
vergezeld gaart. Hij onder-
teekende de vertoogen, door 
de minderheid der wetgeven
de vergadering, den 24 Ju-*-
nij en 6 iOctober 1790, 30 
Maait, 4 Mei, 29 Junij, 31 
Augustus, 15 en29Septem
ber 1791, tegen de verhan
delingen dier vergadering 
opgemaakt. Bij de restau
ratie tot Groot - meester der 
Garde-Robe benoemd -, werd 
de Hertog van AVARAY bij 
een koninklijk bevel van den 
17 Augustus 1815 tot de ka
mer der Pairs geroepen, en 
bij een ander besluit van 3 
Januarij 1816, tot lid van 
den raad des bestuurs van 
het Hótel-des-Invalides be
noemd. Onder den last dei-
jaren , en der werkzaamhe
den gebukt, is de Hertog 
van AVARAY den 25 April 
1829, op zijn landgoed, tus-
schen Tours en Blois, als 
Deken der Fransche pairs, 
overleden, 

AVARAY (de Graaf van), 
zoon van den voorgaande en 
kolonel van het Boulonne-
sche regiment, vergezelde 
MONSIEUR , den 20 Junij 1791, 
toen die Vorst, gelukkiger 
dan de Koning, Frankrijk, 
langs • den weg van Maubeu-
f/e naar Bergen verliet. — 
Men verhaalt, dat, toen zij 
aan de uiterste grenzen wa
ren gekomen, en zij, wijl zij 
geene paspoorten hadden, 
öok geene paarden konden 
bekomen, de %aaf van AVA

RAY eerte list bedacht, die 
met den besten uitslag be
kroond werd. Hij verzocht 
den postmeester eenige oo-
genblikken te mogen spre
ken , "bekende hem het ver
zuim , waaraan hij zich, had ' 
schuldig gemaakt, en ver
schoonde zich doorhem te 
verhalen: » Dat zijne zus
ter , kanonikesse te Bergen, 
.ziek? .en in het grootste ge
vaar was; dat indien hij ver
zuimde , zich naar haar toe 
te begeven, het zeer te 
vreezen was, dat hij haar 
dood vond, dat hij op; alle 
mogelijke wijzen de vriende
lijkheid van den postmeester 
zoude erkennen, indien hij 
hem oogenblikkelijk langs 
zijwegen naar Bergen wilde 
doen' brengen." Men voegt 
er bij dat de Heer B'AVARAY 
alles verkreeg wat hij ver
langde ; dat MONSIEUR en hij 
weinige oogenblikken daarna 
vertrokken, en omtrent mid
dernacht te .Bergen aankwa
men. MONSIEUR, zegt men, 
ïs voor dit dienstbewijs zeer 
erkentelijk gebleven, en van 
den oogeriblik af t dat deze 
Vorst zich dooiv den dood 
van LOIJ>E\VIJK XVII . , zijn 
neefje, als koning van 
Frankrijk heeft beschouwd, 
heeft hij den Heer »'AVA
RAY tot kapitein zijner lijf
wacht en tot een zijner staats
dienaars benoemd, tevens aan 
zijne familie het regt geven
de, om in haar wapen het 
Fransche schild te plaatsen, 
benevens deze uit VIRGIMÜS 
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ontleende spreuk: : Durum 
facit pietas iter. De Graaf 
van AVARAY is in 1S10 op 
het eiland JKfefera overleden. 

AVAUX. — Zie MESMES 
(CAAÜDÏÜS). 

AVED (JACÖBUS ANDREAS 
JOZEF) », de zoon van eenen 
Geneesheer- Uit Douai, werd 
in 1702 geboren, en overleed 
te Parys aan eene beroerte 
den 4 Mei 1766. In zijne 
kinderjaren was hij reeds 
wees. Na Vlaanderen door
kruist te hébben, kwam bij 
in 1721 te Partfs in de les
sen der beste kunstenaars, 
de grondregels putten, wel
ke hij noodig had. In 1729 
werd hij als kweekeling bij 
de koninklijkeAkademievan 
schilderkunde geplaatst, en 
in 1734 als lid derzelve aan*-
genomen. De afgezant der 
Porte MEHÉMET-EFFENDI , die 
zijn afbeeldsel aan LODEWIJK 
XV. wilde aanbieden , koos 
AVED als den besten schil
der. De goede uitslag van 
deze schilderij , verschafte 
hem de eer den Koning zel-
ven afteschilderen, die hem 
aan het hof had doen roepen. 
AVED bezat het ?zoo zeldza
me geheim, om in zijnepor
tretten , niet alleen 'het ge
laat , maar zelfs den geest 
en het karakter der perso
nen, welke hij afschilder
de, voorttebrengen. 

AvEIRO (JOJSEF MASOAEREN-

HOS , Hertog van Lancaster I 

en van) door zijne'geboorte, 
zijne fortuin en zijn' invloed, 
eèn der grootste Heerenvan 
Portugal- Gedurende de re
gering van JOANNES V. stond 
hij buitengemeen in aanzien; 
doch toen JOZEF I. den troon 
beklom, verminderde zijne 
guns t aanmerkeljj k. In 1758, 
toen de koning zich »»<o{« 
nilo in het rijtuig van zij' 
nen kamerdienaar, naar zijne 
minnaresse, de inarkgravin 
van Tavora, begaf, Avsrden 
er twee musketschoten op 
hem gelost, die hem zwaai 
kwetsten. Don GARVA&HOJ 
staatsdienaar, later inavk 
graaf van POMBAE, beschul
digde D'AVEIRO, als mede 
pligtige in de zamenspaii' 
ning op het leven des ko< 
nings , en liefchèhi als schul
dig aan gekwetste Majesteit 
ter dood Veroordeelen. D« 
ongelukkige Hertog werd Ie- ^ 
vend geradbraakt; hetzelfde 
lot trof ook den Marlet*' 
van TAVORA , wiens geheel* 
familie bijna dèn 13 Jam* 
rij 17S9 door Verschillen* 
doodstraffen sneefde. De"e" 
vel , Avaarin deze zaak lan" 
gen tijd is gehuld geweest» 
is eindelijk verdwenen, s*" 
dert de ongenade en de &31" 
lingschap van den Maïkg>:aa* 
van POMJBAI», door de ver
klaarde onschuld der gewaa"' 
de medepligtigen, welke « 
Koningin MARÏA F R A N C O ' 
in hunne regten en hun" 
eer hersteld heeft, en ein
delijk door het vonnis:, f» 
den verdrukker zoo vele»' w 
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roemde slagtoffer» verooi 
deelt. — Zie MiCHAè'i. mu~ 
ANNUNCIATA, TAVORAJ Poaf-
BAL enz. c" 

AVEM<ANBDA» — Zie GEK 
?VANTES, 

AVELLINO (Heilige ANDRE 
AS) in 1521 te Castro-Nuovo'r 

eene kleine .stad, van he' 
koningrijk Napels , geboren!t 

ging reeds vroeg in de ord' 
<ler reguliere Theatijnén, ei6 

begaf zich in 1556, in hui11 

huis te Napels, dat tax 

stichting der geheele sta(* 
verstrekte; hetzelve was nor 
bezield met den geest e» 
•den ijver van den heilige»1 

GAÖTANUS, in 1547 overle1 

den. Hij legde den üaan" 
van LANCELOT, dien hij to1 

dusverre gedragen had, af4 

om dien van ANDREAS aante-» 
nemen. Om zich in de hei* 
lige noodzakelijkheid te stel" 
len, van volmaakt te \vor-" 
<len, deed hij bijzondere ge-' 
ïoften, die men, volgens de' 
regelen ecner Christelijke 
voorzigtigheid, nietligtejijfe 
moet toestaan, wijl zij den 
grond tot angstvalligheid of, 
overtreding kunnen leggen.; 
maar zij .werden hem door 
eene buitengewone werking 
der genade ingegeven. De 
eerste was, altijd zijnen ei
gen wil te bestrijden; de 
tweede dagelijks eenigen 
nieuwen ' voortgang in de 
^eugd te maken. Deze twee
de gelofte •, die niet minder 
onaannemelijk is dan de eer

s te , en die gezigtspunten, 
berekeningen en maatregelen 
schijnt voortestellen, welke 
de zucht der godsvrucht en 
liefde niet kent, heeft «ene 
soort Tan goedkeuring beko
men , in het gebed, dat «Ie 
kerk, op zijnen feestdag 
voorschrijft. Deus, qüi in, 
corde beali ANJUUEJE con-
fessoris 'tui perardmm Quo-
iidiè m virtutibus prnfici-
•endi mtum, adnïirabües ad 
té ascensiones Mspostmti. 
De heilige CARqLjüSrBoRRCr-
•MEUS droeg hem eene <by-
.zondere achting toe, en vraag
de hem eenige voorwerpen, 
die door hem gevormd waren, 
*ten einde te Milane een ge
sticht der Theatijnén opterigr 
ten. "vlan vermoeijénissen uit
geput , en onder denlastder 
jaren gebukt, viel hij door 
eene beroerte getroffen, aam 
den voet des altaars neder, 
toen hij de Mis wilde hia-
ginnen. Tot driemalen her
haalde hij de woorden: In-
troiho ad altare Dei-, en 
kon verder niets uitbren
gen» Men diende hem de 
laatste Teerspijs, en het hei
lige Oliesel toe, welke bij 
beide op de stichtelijkste 
wijze ontving. Den 10 Mo* 
vember 1608, gaf hij ïn het 
acht en tachtigste jaar van 
zijnen, ouderdom zijnen geest. 
•Men bewaarde zijn ligchaam 
te Napels, in de kerk der 
Theatijnén van den heiligen 
PAUI.ÜS. Zestien jaren na 
fijnen dood werd bjj gebea-
•tificeerS. 'CEEMENS A Ï . ging 
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in 1712 tot zijne heiligver
klaring over. Sicilië en de 
stad Napels hebben hem tot 
een' hunner Bescherm - hei
ligen verkozen. Hij heeft 
verscheidene stichtelijke werr 
ken nagelaten, die te Na
pels, in 5 deelen in 4 . t 0 , 
1733 en 1734 gedrukt zijn. 

AVENDANO (DlEGO ü ' ) , t e 
Segovia geboren, werd Je-
suit te Lima in Peru, al
waar hij zich aan de mis-
siën toewijdde, Was twee
malen Eector van het Colle-
gie van Lima, provinciaal 
enz. Men heeft van hem 
verscheidene werken, het 
voornaamste i s : Thesaurus 
indicus pro regimine con-
scienti& in iis qu& ad ln~ 
dias speclant, Antwerpen 
1668, 2 deelen in fol. 

AVENEIJUES. —-Zie KENAU» 
DIE. 

AVENPOBT. — Zie DA VEN-
PORT. 

AVENTINÜS (JoANNES), de 
Zoon van eenen herbergier, 
te Abensbergin Bei/eren,is 
de schrijver der Jaarboeken 
van dat land, alsmede van 
verscheidene andere werken, 
overleed in 1534, in den 
ouderdom van 68 jaren. Zijn 
werk zag eerst in 1554, het 
licht,, door de zorg van HIE-
RONÏMÜS ZIÉGLER , die de he
vige uitvaringen tegen de 
geestelijken en de meeste 
fabels, waarmede die ge- I 

schiedschrijver zijne jaarboe
ken had opgevuld, wegliet. 
Dezelve zijn in 1710 in fol, 
herdrukt. De Kardinaal BA-
RONIÜS spreekt op eene on-
voordeélige wijze over dezel
ve. Dit werk i's door den 
Index van het Concilie van 
Trenfe verboden. 

AVENZOAR, of ABEN-ZoHAK> 
dat is te zeggen , "Zoon van 
ZOAR, een geneesheer bijge
naamd de wtjze en doorluch
tige, werd bij Sevilld/ra 
de twaalfde eeuw geboren) 
en was een tijdgenoot vanA» 
VICENNE enAyERRHoës. Eetst 
beoefende hij de geneeskun
de , vervolgens de kruid-
mengkunde en eindelijk de 
heelkunde, die te zijnen tijde 
enkel door slaven werden 
uitgeoefend. Hij slaagden) 
die kunsten, en maakte zich 
eenen grooten naam. Me» 
heeft van hem 1.° Beclifi; 
catio medicationis et t^ 
minis, Lyon, 1531, ï» 8-v0 

—— en 2.° f*erhandelin$ "' 
ver de koortsen f 1576,^" 
netië, in fol. 

AVERANI Of AVARONI (BE" 
NEDETTO) in 1645 te #«*** 
ce geboren,, en als Woog-
leeraar der schoone lettere» 
in 1707 te Pisa overlede^ 
had van de natuur den ge' 
lukkigsten aanleg ontva^ 
gen: wijsbegeerte, gf"»f 
leerdheid, regtsgeleerdhei»» 
letterkunde, meetkunde, \vis' 
kunde, sterrekunde, al «e*j 
wetenschappen bezat ny 
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eenen-zekeren graad. Zijn 
geheugen was bewonderens
waardig: zonder uittreksels 
uit schrijvers te hebben ge
maakt, haalde hij in zijne 
lessen geheele volzinnen uit 
dezelve aan, en vond dezel
ve hij tle opening van het 
boek dikwijls onder zijne 
hand. Daar hij Veel smaak 
voor de Latijnsche en Itali-
aanschë dichtkunde had , zoo 
waren er weinig dichters in 
die beide talen, = welke hij 
niet gedeeltelijk van buiten 
kende. Men gaf in 1716 en 
1717 de verzameling zijner 
Latijnsche werken, in 3 dl.n 

in foï. in het licht. Deze 
verzameling bevat Verhan
delingen over verschillende 
Grieksche en Latijnsche 
schrijvers; Vertalingen, Be
devoeringen , Brieven en Ge
dichten* 

AVERRHOÈS, een wijsgeer 
en geneesheer, werd , wijl 
hij ARISTOTELES het eerst in 
het Arabisch vertaalde en met 
aanteekeningen verrijkt, de 
Commentator bijgenaamd. 
Hij is in de twaalfde eeuw te 
Cordova, iïiSpanfe, uiteene 
aanzienlijke familie geboren. 
MANZOR, koning van Ma
rokko, gaf hem de bedie
ning van regter van Marok
ko en van geheel Maurita
nië,' maar, om Cordovaniet 
te verlaten, liet hij zulks, 
door plaatsvervangers waar
nemen. Men beschuldigde 
hfn bij dien vorst van ket-

terij, die, na er die bewij
zen van te hebben gezien, 
hem verpligtte aan de deur 
der moskee zijne herroepingv 

te doen, en te dulden, dat 
al degene, die er in zouden 
gaan, hem in het aangezigt 
spogen. Hij overleed in 1198. 
In zijne jeugd beoefende hij 
de dichtkunde, en vervaar
digde* zelfs eenïge mïnne-
dichtenV die hij echter in 
later jaren verbrandde. Een 
Joodsche geleerde van Cor
dova, wijsgeer, geneesheer 
en sterrewigchelaar, Werd 
bij hem als een ontuchtige 
dichter aangeklaagd. AVBR
RHOÈS berispte hem, en be
dreigde hem te zullen straf
fen: » hetwelk, zegt een 
béoordeelaur, weinig is over 
een te brengen met de grond
beginselen van goddeloos
heid, waarmede hij bij som
mige gelegenheden en in 
eenige zijner geschriften ge
pronkt heeft; want welke 
belangstelling zouden de ze
den voor eenen man hebben, 
die zich met de redelooze 
dieren gelijk stelt, en die 
stervende, zich geheel in het 
stof meent te begraven 1" 
— De wijsgeerïge geschied
schrijvers, hebben hem, om 
zijne scherpzinnigheid aan 
het hoofd der Arabische wijs-
geeren geplaatst; maar 'de 
menigte zijner dwalingen is 
een nieuw bewijs der ver
wantschap van den scherp-
zinnigen geest met den val-
schen geest. Zijne verta-
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litig yan:A§|s?oTEiiEf3, hoe-, 
wel nietgetitoaw ^ jivcrdyeqh--
lel' i n het • I.atifft overge-
tmgH de Spanjaarden brag-
tenti «lezelf#,ï ijk ffianAryk, 
vanwaar.-^ij^ zich, over, ge- ; 
heel".' Murqpa •• verspreidde.. 
fengen tijd hetóenwjj niets 
anders? dan; deze zeer on-
aaauwkeurige, Lkynschê ver-, 
taling;; gehad, dfe:; volgens 
<eeia".AraDïsch- afschrift \vas_ 
vervaardigd, dat niet minder 
onnauwkeurig was* Paus 
NIÊÖWAS' V,, liet in ,1448 
eene nieuwe vervaardigen. 
Men heeft van.' |èm ;nog an
dere werken \"JDe natiirè or~_ 
Mè:$ Jbe Beniedica i i)etïie~ 
tiaca, enz.. GIM-IS van Rome 
verhaalt, dat hij aan het hof 
van FRErtEniK ï l . zijnde, er 
twee zonen van AVERRHGÈS 
«ond , die zonder twijfel aan 
dat hof wel noesten ontvan
gen worden , indien het waar 
i s , dat deze.keizer beweer
de (zoo ^al^JPaus GEEGOWUS. 
IX. hein: daarvan openlijk1 

beschuldigde.) dat de wereld 
door drie feedrieger^ was» 
misleid geworden, namelijk 
dooï MozES-, JEOTS CHPJS-; 
TOS en .MAVOMED.- AVKR~. 
I&HOKS en zijne beide zonen 
waren niefc dergelijke gronde 
Beginselen heziei«U en, dfi-: 
welfde schrijver verhaalfcV 
dat die wijsgeer'den Chris» 
feJijkea Godsdienst, eenen 

wmogetyhm . /. Godsdienst 
noemde, en wel nit hoofde 
van het allerheiligste Altaar
geheim, . « s m m zijn twist-. 
zuchtige g€eat, en zijne fee-

perkte natuurkennis de mo
gelijkheid niet erkenden, 
zelfs niet in de oogmerken 
en middelen van God (het
welk ten minste, bewijst, 
dat de toenmalige:Christe
nen de Transsubstantiatie 
erkenden), dat hij dien dei' 

'Joden een en ïiinderuclitlpi 
godsdienst noemde> uit Roof
de der verschillende voot-
schriften, en door de wt 
bevolene onderhoudingen, a 
wijl hij met de redenen on-

;bekend -was, die ta&ve 
i hadden voorgeschreven J& 
: hjj eindelijk bekende, 4* 
de Xïodsdienst der Mahonie-
danen, tot het yeiynaak ita 
zinnen bepaald, een gofo 

: dienst vati zwijnen was; en 
dat hij daar op eene goiMe-

, looze parodie, op eenen tekii 
der heilige Schrift ma&ea-
de, uitriep: Moriatur ani
ma mea morïe pMlosopfo' 
rum! Het .zon moeijelijk 
zijn, om te bepalen, well» 
bevalligheid hij in da/̂ 110 

!vond,,wat hij den. dooi l'el' 
wij.sgee.'pen noeimdeï Al "e* 

I gêne ,.,, welke wij .'in &<$ 
, eeuw;gezien hebben ? in w' 
h& het aan geenej WH''3*:0 

den heeft ontbroken, Iia-lo6" 
niets, iiitlokkends. &* 
brengen zich zelve Q'n het 

alsAo1" leVen, gene sterven i 
zinnige» *. de meeste 4°^ 
eene herroeping (Zie *** 
TAIEE, ROUSSEAÜ, B*Ar:G^' 
i«fc-. METTRIE, BOUT,ANC*| 
enz.): » AVÉRKMOKS , &? 
een later schrijver , y d « . 
nïetie mat de ijdclben' ,!t 
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geleerdheid, en metdewijs-
géerige opgeblazenheid, al 
het belagchelijke der sehooï-
vosseh.' Hij bezigde altijd 
dtéii toon der zedespreuken , 
dié de verwaandheid te ken
nen geeft, en die te gelij
kertijd een' man verraadt, 
die van zij ne ongenoegzaam-
héid-, 'ën van zijiv gehrelc 
aan, grondige kennis 'over-
.tu%d -is."- " " ' • ; . . 

AVËRRÜNCUS'', een god der 
Romeinen, ' dus genoemd 
naar het Latijnsche woord 
avèrruncare, wijl «ij sich 
verbeeldden, dat hij het* 
kwaad afkeerde. Wanneer 
zij de aftdere goden baden, 
hen voor eenig noodlottig 
toeval te behoeden,, of er 
hen van té bevrijden,:gaven 
zij hun somtijds den bijnaam 
van dit averrunci. De Grie
ken- hadden dergelijke go
den, 'wblke zij Aïexicacoi, 
Apopömpeioi enz. noemden: 

' zoo als bijv. APOLLO en HER-
KUJUES. 

'• AVESNES (BOUDEWMN VAN) , 
broeder van JOANNES , graaf, 
van Henegouwen, leefde om
trent het jaar 12S9... -Hen-
heeft van hem eenei&otïpil 
der graven van Henegouwen, 
met geschiedkundige aautee-
keningen van JACOBUS M 
E O Ï , in 1693, te Antwerpen 
in fol. gedrukt. 

AVESNES (BOUCHARD VAK) , 
zoon van JOANNES , graaf van 

Henegouwen, en Bisschop 
van Metz, in 1283, ver-, 
sloeg den hertog vm Lotha
ringen > en noodzaakte hem 
eenen oh>oordeeIigen vrede 
te sluiten. Men zegt, dat 
toen keizer RUBOI.P zich met 
dezen twist wilde bemoei-
j en , en den hertog gunstig 
scheen, de Prelaat niets van 
zijne -trptschheid,verloor 'en 
zelfs' den keizer in dé stad 
Menz, durfde trotseren, aan 
het hoofd zijner benden, mét 
vliegende vaandels-^n onder 
het geluid der trompetten 
door dezelve trekkende. Hij 
overleed in 1296 en werd te 
3fftz in de hoofdkerk be
graven , alwaar men hem 
met een marmeren praal
graf vereerd heeft. 

AVESNES (FRANCISCUS » ' ) , 
te Fleurence, in Neder -
Armagnac geboren, leerling 
van den. - dweepachtigen Si-s 
aiöN MORIN-,- onderscheidde 
zich door werken, vol bui
tensporigheden. Ifij voor-
zeide in dezelve, den op» 
handen zijnde laats ten dag 
des oordeels, de vernieu
wing der wereld enz; Hij 
kondigt zulk» aan Opper
priesters en Koningen op 
eene wijze aan, waarin men 
den man kan erkennen, 

; wiens hersenen op den hol 
zijn: zijne zonderlingste wer
ken zijn: l.o Be acht za
ligheden der heide Kardi
nalen, {Rïcnmjnu en 'IWA-
ZARTN)t mei die van J. €. 
2 
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vergeleken., — 2.° Het 
Jleschje van Gods verbolgen» 
heid," uitgestort over, den 
zetel van den draak en &et 
heest, door den Engel en 
Jiet woordder openbaring.-— 
3.ó Voorstelling der eeuwi
ge wyslieid aan het parle
ment. — 4«? Vele, andere 
dergelijke werken in den-
zelfden smaak. Men ge
looft, dat hij vóór zijnen 
meester, in 1662 overleed. 
Iri 1651 was hij gevangen 
genomen, en in het volgen
de jaar weder'losgelaten."." 

'AVIANUS (FLAVIUS), een 
Romein sch e dichter, die 
vermoedelijk ten tijde der 
ANTONÏNUSSEN leefden. Wij 
bezitten van Kern nog 42 fa
belen , in eene treurige vers
maat , welke echter voor 
die van PIÜEDRUS in natuur
lijke ongedwongenheid des 
voordragts 1 moeten onder
doen, en welker tekst zeer 
gebrekkig i s . , ..* 

AVIANUS (JOANNES JACQ-
BUS) werd den 7 Julij 1635 
iehrfurt; in Tlmringen, ge
boren ;'. na zijne studiën met 
den meesten lof voïbragt te 
hebben, bekroop hem de-
lust , om vreemde landen te 
bezoeken, en ondernam hij 
te dien einde eene reis naai
de Nederlanden en Enge
land. PETRUS AVIANUS , zijn 
grootvader, doctor en hoog-
feeraar in de geneeskunde, 
was als geneesheer aan Ki-
KEÏ4 V. verbonden, die hem 

en zijne nakomelingen in 
1545,, uit hoofde van de 
uitstekende diensten, in den 
Turkschen oorlog bewezen, 
tot den adelstand verhief, 
en zijn vader CHRISTOFFET. 
genaamd, was raadsheer te 
prfurt. . JOANNES JACOMJS 
AVIANUS , in 1661 van zijne 
reizen teruggekeerd, wd 
te Erfurt tot hoogleeraatin 
de regten bevorderd, het
welk hem bewoog, om zich 
nog in het zelfde jaar te 
Jena," tot meester in ty 
regten te laten maken. Om
trent denzelfden, tijd, «wA 
hem de post van -eeïsten 
(Syndicus opgedragen, v^-

ke hem in den volksopstand 
die kort daarna plaats haii 
vele ongelegenheden berot 
kende, zoodat hij zelfs, vei
ligheidshalve, in 1663, ver-
pligt was, Etftirtheimelijk 
te ontvlugten. In 1665 va-
kreeg hij te Jena, eenen 
leerstoel in de regten; ƒ' 
tevens den döctoralen h"^' 
maar in 1666 begaf hij^0" 
naar Qotlia, om er denposl 

van raadsheer des Hertog8' 
en Consïstorialen voorzi'Jef 
te bekleeden, welken n 
tot in 1680 waarnam, wan
neer hij door den Hert0* 
van Cobnrg werd opgeroe" 
pen, om dien Vorst aïs g^ 
heimraad én kanselier 
dienen. Ook deze laatstc 

bediening liet AVIANUS va
ren , om zich, in hoeda"1» 
heid van Assessor der f0"' 
vereine kamer des By*j» 
naar Spiers te begeven, *> 
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waar hij, kort voor dat die 
stad in 1688 door de Fran-
schen verwoest werd, over
leed. Men heeft van hem 
verschillende geschriften , 
zoo als: ï-° SyHogen illus-
tHum asseriiomm legaliunu 
•— 2.° Distincliones vete-mm 
Juris Interpretum approba-
ias. — 3.o Drie verhandelin
gen de Jure tertii enz. 

AVICENNA, een Arabisch 
wijsgeer en geneesheer, uit 
Boehard, in Perzië, werd 
ïn het jaar 980 der Christe
lijke tijdrekening met zulk 
ecnen gelukkigen aanleg ge
boren , dat hij in den ou
derdom van 10 jaren den 
geheelen koran reeds van 
buiten kende. Hij beoefen
de de schoone letteren, de 
wijsbegeerte, de wis - en ge
neeskunde met dezelfde vaar
digheid. Daarna wijdde hij 
zich aan de Godgeleerdheid 
toe, en begon met de bo-
vennatuurkunde van ARISTO-
XEI.ES. Hij las dezelve, 
zegt men, veertig malen, 
zonder ze te begrijpen; en 
het is nog nieiNbeslist of hij 
dezelve later begrepen heeft, 
ofschoon hij er van overtuigd 
heeft geschenen. Met den 
ouderdom van IS jaren had 
hij zijne studiën volbragt. 
Hij werd daarna tot genees
heer en vizier van den Sul
tan CABOUS bevorderd, en 
overleed in 1037, aan de 
gevolgen van een vergif, 
**t een slaaf, begeerignaar 

. ; - • ' ' ' : G 

zijne schatten, in een drank
je mengde, hetwelke hij ge
bruikte, om zijne zenuwtoe-
yallen te doen bedaren. Wij 
bezitten van hem verschei
dene geneeskundige en wij s-
geerige werken, het eerst 
te Rome, .in het Arabisch, 
1593, in fol. gedrukt. De
zelve zijn in het latijn ver-' 
taald , Venetië, 1564, 2 
deelen in fol. alsmede in 
1595 en 1608. Ook bestaat 
er eene vertaling van door. 
Votiscus - FORTUNAT'JS, Leu
ven , 1658, in M<j verschil
lende schrijvers hebben de
zelve met aanteekeningeu 
voorzien. Er zijn 28 uitga
ven zijner verschillende wer
ken geweest. Men vindt ve
le bijzonderheden betrekke
lijk AVICENNA in de Bibïi-
oth. amh-Iiisp, van CASINO 
Te midden van vele beuze
lingen , neemt men er eenï-
ge nuttige aanmerkingen in 
waar. 

AVIEÏJÜS (RUFUS F E S T U S ) , 
een Latijnsch dichter, bloei
de onder THEODOSIUSI, den 
Oude. Er bestaat van hem 
eene berijmde vertaling dec 
Luchtverschtjnselén van A-
RATUS, Venetië, umr in 
tot. der Beschrijving der 
UA7 I a " D " * ™ s van 
Mexandnë; e n van eenige 
fabels van ^ S O P Ü S , d i t , 
wat de zuiverheid en debë-
vallighexd des stijïs betreft, 
bij die van PHEDRUS' verre 
moetea onderdoen. Men 
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vindt zijne vertaling van 
iEsopus l in treurdichteii, 
in den PHEDRUS van Parijs i 
1747, in ï 2.o Hij bad dok 
den geheeW TJTUS LIVIUS 
in Jambische verzen over-
gebragt, dat voor zijnen tijd 
«en belagchelijk werk was , 
maar dat tegenwoordig zou 
kunnen dienen, om gedeel
telijk dalgene , wat ons van 
dien geschiedschrijver ont
breekt, «antevullen. 

, AVILA (LonEWijK D') een 
Spaansch edelman, te P/«-
cencia geboren; was Com-
ïnandeur der orde van Al-
cantara,, en bij het beleg van 
Metz f in 1552, veldheer der 
jraiterfj, in dienst van KA-
KEI. V. Hij heeft Geschied-
Imndige aantee/ccningen over 
4en oorlog van dien keizer 
legen de Protestanten van 
Duitschland geschreven , 
voor de eerste maal in het 
Spaansch gedrukt in 1549, 
en ten titel voerende: Aan-
ieekemngen over den o'or-
log in BuïtscMand', door 
-&ARE.E, Fk-9 gedurende de, 
jaren 1546 en 1547, onder" 
nomen:, later in het Latijn 
en in het JFransch vertaald. 
•^°g heeft men van hem 
-Atinieeheningfin over den. 
Qojtfog in Afrika, die nooit 
gedrukt zijn, en welke men 

meMreeft kunnen wedervin
den',- '., ,.,.. 

Avn,A (JÖANNES D') te Al-
mdovardel'Qmp», e en vlek 
» het Aartsbisdom Toledo, 

ixi"Spanje geboren, werd de 
Apostel van Andalnslë bij
genaamd. DOMIMCUS Sotro 
waS zijn meester in de wijs
begeerte te Alcala, Na den 
dood zijner ouders,' deelde 
hij al zijne goederen ondec 
de armen uit. Hij bediende 
het predikambt niet zoo \eef 
ijver, dat hij talrijke be
keeringen te weeg bragu 
FRAKCISCUS I>E BORGIA e» 
J'ÖANNES van God hadden hem 
de hunne te danken. Ook 
was hij de oorzaak, dat de 
heilige THERESIA hare Me* 
ping volgde, f » Men few* 
hem beschouwenr zegt efli 
levensbeschrijver, als de va
der zoo- veler Heiligen , wel
ke in. de: 16,e eeuw in Span
je: opstonden. Hij verdiend» 
door. zijne leer , door zijnen 
ijver en zjjne" overige deug
den, de'stichting,'de steun 
en de Godspraak der kerk 
tö zijn, Hij. was eenalge-
nieene geest, een verlichte 
gewetensbestuurder, een ^ 
roemde Kansel -reden»»1' 
een man;, door geheel S?»"1" 

je geëerbiedigd , bij de #e' 
heele €hristel|j ke wereldM' 
kehd* een man, eindelijk' 
wiens roem zulk eenen gi'"aA 

had bereikt, dat de vorste» 
zich aan zijne uitspraak onf 

denvierpén , * en dat & $T 
leerden de hulp zijner knnjc 

inriepen." 'P'AVILA b rag^ 
zeventien laatste jaren wf' 
levens in gedurige kwal6"', 
en folterende smarten door > 
dikwerf riep hij uit: Do»tn«> 
mlaiige dolorem, sed a«a"' 
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ge etiampaüeniiam (Heer©, 
vermeerder mijne smarten, 
maar vermeerder pok , mijn 
geduld). Hij overleed den 
10 Mei 1569. Men heeft 
van hem Geestelijke Brie? 
veü, en Stichtelijke Ver
handelingen. LOBEYVIJK VAN 
CfnENABA en LOBEWUK MÜN-
NOZ hebben zijn leven be
schreven. 

AVII,A (SANCTIUS of SANC-
taö'u'J, dus genoemd naar 
de stad van dien naam in 
Spanje, alwaar hij in 1546 
uit eéne aanzienlijke fami
lie geboren werd. Zijne ge
boorte maakte hem minder 
beroemd , dan „zijne kunde 
en: zijne prcdikatïën, die met 
de meeste geestdrift gehoord 
werden. Hij was de Biecht
vader van de heilige THE-
RESIA. Men gaf hem het 
Bisdom Murcia of CarUa-
gena, daarna dat van Sïgu-
enza, en eindelijk dat van 
Placentidy alwaar hij den 
6 December 1625 overleed. 
Hij heeft nagelaten: Predi-
haiiën, Godvruchtige Ver
handelingen en de Levens-
leschrifvingen van den hei
ligen AuGUSTims en den 
heiligen THOMAS. 

; 'AVUA (SANCTIUS of JSANC-
*no »'),. een Spaansch veld
heer» «v ^e W'ederïandsche 

oorlogen beroemd. , Hij1 on» 
derseheidde zich vooral on
der AiiEXANöpR "van Partita,. 

Avit* (GIMXS GoNiitós 
i>') j ' geschiedschrijver vart 
il en koning vaii Spanje voor 
lüisliliëy zag het eerste le
venslicht in de stad, wel
kers, naam hij droeg, en 
overleed in 1658, in dett 
ouderdom van, ruim 80 ja
ren. Hij heeft in het Spaanschi 
in het licht gegeten? l.o; 
Geschiedenis der oudheden 
van Salamanka »* —K '2.?y£oa-
neel der SpaanseHe ''ett, 'M? 
dische Kerken; ~~ 3.» Ge
schiedenis van koning D. 
flÈNWlti Hf. enz. 

" AvitiA. - r ' Z i e • DAVÜLU 

AVÏX.ER ' (kvatistamé KA-
REI. » ' ) , •werd "te'Périfsi 
in 1653 geboren. De smaak* 
voor de bouwkunde spoorde 
hem aan, om zich te 'Mar* 
seille in te schepen, om üij-
ne talenten te Rome tegam 
volmaken. De feloek^ (;') , 
aan boord van welke hij, ijicfe 
bevond, werd door de AI<? 
gerijnen genomen. NaarTa-
nis' geïiragt, ""vervaardigde 
hij er do teekening van dó 
prachtige moskee 9 #elfce 
men er bewondert* ÉersÉ 
twee jaren daarna, verkreeg 
ïi'AvttBB sljae vrijheid,, we-

G é 

("') Een Ue'm rèeisehty, .ek'Acl in de Mtdtlellah'dsche-
3ce (icimtihlijL • -.. • y o-'rt a I e 't*' 
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«Ier, en bediende zich en
kel van dezelve, om de mees-
terstpkken van Êome te gaan 
bewonderen en beoefenen. In 
Frankrijk teruggekeerd, rigt-
te bij te MontpelUer eene 
prachtige poort op (die van 
Peru), bij wijze van zege-
hoog ter eere van LODEWIJK 
XIV. De staten Tan han-
guedoc, ontwierpen in 1693 
voor hem eenen titel van pro
vincialen architect. Deze 
jbediejung bewoog hem, om 
te MontpelUer in den echt 
te treden. r_ Hij overleed al
daar in hét jaar 170t). Men 
Keeft van hem eene Verhan
deling over de Bouwkunde, 
52 dl." in 4. fo, die zeer op 
prijs wordt gesteld. Dit werk 
i s te Parij's e n t e 'sQra-
•venhage dikwerf met ver
meerderingen gedrukt. De 
schoonste en volledigste uit
gave is die van 1750 — 1755. 
MARIETTE voegde er ^ver
scheidene nieuwe teekenin-
gen,; en een groot aantal 
nuttige aanmerkingen bij. 

A.VIN (ËÜPHROSÏNA) , eene 
dichteresse, werd in 1677 
te Colberg, alwaar haar va
der schatmeester en stads-
physicus was, geboren. Daar 
Wj eenen grooten lust voor 
de wetenschappen- in haaf 
bespeurde, zond hij haar naar 
zijne» broeder GODEFHIDUS 
Avnff Teetor te Slargard, 
alwaar zij bij den Heer PA
SCHA tïe Wijsbegeerte be
oefende. JEüPHitosiNA sprak 
m (SPhreef z,eei: wel in het 

Latijn, in het Grieksch on 
in het Fransch; maar hare 
bijzondere begaafdheid be
paalde zich tot de dichtkun
de , zoo als zulks uit het 
Latijnsche lofdicht blijkt, 
hetwelk zij bij gelegenheid 
vervaardigde, dat men aan 
FREDERIK I . , koning van 
Pruissen , P ommeren op-
droeg, en welk gedicht jij 
de eer had, onder het uit
spreken eener zeer schoone 
rede, zelve den vorstaante-
bieden. Men kan haie ove
rige gedichten in het vien?» 
deel van het Geleerde P»-
meren vinden. Zij overiW 
in 1715. 

AVIRON (JACOBUS I E Bi; 
THEMER D') ; advokaat % 
het iandgeregt van Evrekv, 
een der beste regtsgeleerden 
van zijnen tijd, schreef in 
1587 Aanleekeningen over de 
gebruiken van Nornumdi)'^ 
Toen de eerste -presiient 
GROOTARD dezelve na z|/flö! 

dood had doen drukken,^11" 
der den naam des schrijve 
aan het hoofd te steile»' 
dacht men, dat hij zich <b" 
zelve wilde toeëigenen? *, 
men verweet hem zulks, v? 
hoek is zoo schoon, zeidehjj» 
dat hel enkel het werk *an 

JACOBUS LE BATIITJJ®*1 

en onder geenen atiA^ 
naam bekend kan zijn. "B 

Aanleekeningen van AviR°N' 
zijn met die van BEBA»^ 
en GODEPROI herdrukt, R°Jl" 
anen, 1684, 2 dl." in *o)' 
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AVITUS (MARCUS AUXIM-
,us), keizer van het Westen* 
in Auvergne, uit eehe aan
zienlijke familie geboren, 
landvoogd van GaUië, onder 

. VAhmTiNiAms,MagisterE-
mritum, onder MAXIMUS , liet 
zich in Julij 455," te Tou-
louse, tot keizer uitroepen, 
.en dreef de Wandalen en 
Sneven terug» De veldheer 
RICIJIER, aan wien hij zijn 
vertrouwen had geschonken, 
kwamj tot zulk een onbepaald 
gezag', dat hij het leger, 
aan welks hoofd AVITUS hem 
had geplaatst, tpt opstand 
bragt. Die vorst bevond zich 
op dat tijdstip in Ga!lië,laj 
trok naar Italië, om er zich 
te handhaven. Maar door 
RrciMER. in JPiacenza over
vallen , werd hij in October 
456, na eene regering vatt 
14 maanden y van het kei
zerlijke purper beroofd. Hij 
werd tot Bisschop van Pia-
cenza gezalfd; en wijl hij 
vreesde, door RICIMER van 
het leven te zullen worden 
beroofd, besloot hij zijne 
loopbaan in Auvergne te gaan 
eindigen; maar hij stierf on
derweg, en zijn ligchaam 
werd naar Brioude gebragt. 

. AVITUS (SËXTUS AI-CIMUS) , 
neef van keizer AVITUS, 
werd, na den dood van den 
heiligen MAMMEUTUS , op den 
Bisschoppelijken stoel van 
Vienne 'mDauphiné geplaatst. 
Om zijne verhevene deugd 
Werd hij geëerbiedigd door 

Ctovis of CLODÓVEUS, ko
ning van Frankrijk, en door. 
GONDEBAUD, koning van 
Bourgondië, hoewel de eer
ste nog Heidensch, en de 
tweede met de Ariaansche 
ketterij besmet was. Te 
hyon eene zamenkomst met 
de Ariaansche Bisschoppen, 
hebbende, maakte hij hea 
beschaamd , en bragt hen ge
heel tot stilzwijgen. De ko
ning van Bourgondië,. die 
er bij tegenwoordig was , 
was zoo getroffen over "de 
zegepraal van het Catholijke 
geloof, dat hij hetzelve zou
de omhelsd hebben, indien 
de vrees hem niet had terug 
gehouden van daardoor er
gernis aan zijne onderdanen 
te geven, SIGISMUNDUS , zoon 
en opvolger van GONDEBAUD , 
was moediger dan zijn vader, 
hij leende het oor aan de be
den van den heiligen AVI
TUS , en zwoer het Aria-
nismus af. Toen deze vorst 
zijne handen met het on
schuldige bloed van S>KSBIU~ 
cus , zynen zoon, door zijne 
schoonmoeder van eene ge
waande misdaad beschuldigd, 
bezoedeld had, deed AVITUS 
hem de. geheele onwaardig
heid van zijn gedrag opmer
ken, en boezemde hem ge
voelens van boetvaardigheid 
in. In 517 was hij als voor
zitter bij het beroemde Con
cilie van Epaone tegenwoor
dig, op hetweïke men 40 
Canons , de kerkelijke tucht 
betreffende, opstelde, en in 

Q 
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525» in deaGÏfde hoodanïg-
heid, bij dat van hyon. ,JÜj 
beklaagde zich in den naam 
van de gehéele kerk ""tan 
Gallis,* dat de keifarergadèJ 
ring van Palm'a, zich met 
dé beoordeeling van Paus 
JSBHMACHUS had ingelaten ,;en 
zeide: » Wijl God ons be*-
veelt, aan de magten dei-
aarde onderworpen te zijn, 
zoo is het niet gemakkejijk 
jfcé begrijpen* hoe de meer
dere' door deniinindere, veel 
miu het hoofd der Kefkkan 
beoordeeld worden." ïlij.'ö-
verleed in 525 in den geur 
van heiligheid. Hij wordt 

• in hét Bóomscher Martyro
logium " op den 5 Februari) 
genoemd. In de Collegiale 
kerk van onze Lieve Vrouw 
te Vienne^ waarin hij begra
ven werd 3 wordt hij op den 
20 Augustus vereerd. Zijne 
werken zijn te Paf ijs in 
16-13', in S.vo, mér aantéë-
kenïngen van Pater SmaïóNB 
«itgegeven. Zijn stijl is ver
ward, ïntusschen moet de on-
verschrokkene: wijze, waar
mede hy de Arianen in som* 

' mige zijner brieven aanrandt, 
het verlies der overige wer
ken doen betreuren, die hij 
tegen deze ketters had za» 
«lengesteld. ' 

7,A^OIA* ~" Z i ^ HEÖWKSÉS 
{Heilige). • < 

AttRÏCNtf (HvACïOTHUS^Bo-
mx&wi B') , in 1675 te £ t ó 
geboren, Jcsuit in 1691, &• 
verleed in i r 19, Wijl hei 

bestuur der.:. lagere klasse 
zijne van natuur zwakke ge
zondheid 'zeer _ onderinijnd 
had, benoemde ihen hek tot 
procurator';'-vaa het collegie 
van MëHfiOïiy' alwaar liij, 
ondanks zijne talenten, als 
onbekend bleef. Men heeft 
van heïnJ l ï .° Mèmoirei 
êhrotiologiquis et dögmfi-
fpies, pour sérvir (l^\t-
toife eeclésiastique, dept 
1600 jusqtfëti 1716, ow 
deS refleêiioii* et des remi»' 
qnès cUtiques (TijdreUfa 
kundige èti leerstellige «<** 
teeheningen,, tèn diëtiste fa 
kerkelijke Geschiedenis, w» 
1600 Ui 1710, metover\te , 
giftgèn én heè ordeelende a^' 
'mërhingen) é DLn in Wc 

Men heeft zich Deklaag*, 
dat in d i t , door de naaiitf' 
keurigheid der tij dr ekeningi 
en door Verscheidene zeer wel 
ontwikkelde daadzaken, aan
bevelenswaardige werk, * 
beoordèelende aanmerking 
dikwerf niet dan hekd**' 
en vitterij zijn; en d.itis*e" 
ker de reden, waarom^ 
te Bome, bij een besP 
van 2 September 1721 & 
óoïdeeld is . Maar HÜf 
brek wordt door voorin 
len vergoed, welke »te" 
zelden in werken ra« .*e!' 
aard vtëreenigd vindt» »eI 

ïs niet wel mogelijk, «ft *J 
zamenhang der gesclne»^ 
en der leerstukken van «» 
Godsdienst met meerorde ƒ 
belangstelling te behan*' 
ien. -~ 2.o- Mémoires p°" 
servir it l'Msloire ««*«*'• 
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selle de 'i'Ëurope depuis 
löOQjwqii'eTilUö (Mntee* 
hellingen, ten dienste den 
Algemeene Geschiedenis van 
JÊuropa, van 1600 t o t in 
1716), Parijs, I725 v 4 
Öl.n in 12.° en herdrukt in 
1757, in 5 Dl.«, met ver
meerderingen en verbetering 
gen dpov Pater GRIFFE^. De 
onderscheiding der daadza
ken,, dejiaauwkéurigheid der 
tijdsbepaling,, de keuze der 
onderwerpen' -,-• de sierlijke 
naaUwkêurigheid des.stijls j 
hebben dit werk met de bes
te y beknopte tijdrekeningen 
doen vergelijken, welke er 
bestaan. D'ARRIGNY wikt 
en weegt de schrijvers en 
hunne getuigenis ; hij Verbe» 
tert dezelve, neemt al: het 
valsche uit dezelve Weg, 
haalt het voor en tegen van 
het twijfelachtige aan, ett 
kiest bijna altijd het ware. 
Het eenige gebrek, hetwelk 
men hem kan verwijten, is 
oene overdrevene partijdig
heid, «lie al wat men'zich 
kan verbeelden in nationale 
VoorooMeelen overtreft; hij 
is; welligfc d e.eenige iran-
sche Geschiedschrijver, die 
de gruwelijke wreedheden 
heeft durven regtvaardigen, 
die in de Palz faedrevenzijn; 
hij doet zulks opeenentoon, 
die in oenen: man van zijnen 
stand- verwondering moet ba
ren ; maar het is waarschijn
lijk, dat hij volgens ori-
«rouwe en partijdige gedenk-
sehïiftèh is te werk gegaan. 

B. ' W7 

AVRIGKY (G. J; Jü. LOEIÏ,-
Ï„VRD »') een letterkundige 
op het eiland Martinique'm 
1760 geboreni stak,, naac 
Frankrijkoxav, en hield zich 
eenige jaren te Montpellier 
op, alvorens zich naar Pa
rijs te begeven. In deze 
hoofdstad gevestigd, geraak
te hij in kennis met Mejuf-
vrouw JRENAÜIT, eene be
roemde zangeresse van het 
tooneel Feydeait,, en trad in 
het begin der- omwenteling 
met haar in den echt. In 
1778 had hij mede gedongen 
naar den prijs in de dicht
kunde der Franschè Akade* 
mie »' waarvan het onderwerp 
het verzoeJivan PATROCXUS 
aan AcaiLLÉs was» De 
Heer D'AVRIG-NY behaalde 
den prijs niet, maar sij» 
stuk kwahi in aanmerking» 
Deze schrijver heeft eenige 
tooneelstukkén voor Feydeaw 
en Ie Vaudevitle vervaardigd ; 
de meeste aijn met den bes
ten uitslag bekroond. Men 
heeft van hem een groot aan
tal nationale gezangen ^ die 
algemeen geacht zijn ;• eeni
ge Oden op de veldtogten 
van BONAPARTE, en eene op 
de geboorte van den koping 
van Rome. In de Dichter-' 
lijke kroon voor NAPOLEON 
den Qroote, 1807 , ; m 8<yo 
vindt men van den Heer 
D'AvRïGKsr: Busigedichlen 
op • den laaf sten veldlogt 
van Z. M.: den Keizer ett 
Koning, en op den oorlog 
tegen Qroo.t-BrMtwiè\ . ,fi|f 
jurij des tienjarige pr i j^ ,' 
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over de Oden van den Heer 
JD'AVUIGNY sprekende , zegt: 
3> Men vindt in dezelve na
tuurlijke begaafdheid, ver
beeldingskracht, nieuwe 
denkbeelden en vele wel ge
schrevene strophen; maar 
liet dichterlijke vuur, de 
aandoening, de onverwachte 
zamenbrenging en de zwier 
des stijls worden niet genoeg 
in dezelve waargenomen." 
HJJ heeft ook een treurspel 
zamengesteld, waarvan het 
onderwerp is JEANNE D'ARC. 
Dit stuk, sedert lang bij het 
Fransch tooneel aangenomen , 
is nog niet ten tooneele ge
voerd. De werken, die de
zen schrijver:het meeste tot 
eer verstrekken zijn: Ge
schiedkundig tafereel van den 
oorsprong en den voortgang 

, der Britscïte magt in Oost-' 
Indië, en een dichts|uk: De 
nieuwe Zeevaart, of%et ver-
trek van LAJPÊYROVSE. D ' A -
VKIGNÏ i s in 1S23 overleden. 

alle stalen) in 12.6 —- 3,0 
Conduite pour passer sain-
tement Ie temps de Pavent 
{Handleiding om den, tijd 
van den advent heiliglijh 
doortebrengen) in 12.° — 
pour passer saintemenf Ie 
temps dti carême (0?» de» 
tijd van de vaste /leiliglijfc 
doortebrengen) in 12.° -
pour passer saintement lit 
octaves de laPentecóte,é 
saint-Sacrement et de l'At-
somption (om de octauettvia 
Pinksteren, van het M&' 
heiligste Sacrament en w* 
Hemelvaartsdag heilige 
doortebrengen in 12.° -"&* 
Commentaire affêctif Sllf b 

psaume Miserere, pont*®' 
vir de préparation a b 
mort {Aandoenlijke -verkk 
ring van den Psalm Mis* 
rere, om als voorlereidH 
te dienen tot den dood) i» 
12.o — 5.0 L'année affect 
ve, 011 sentimens sur /*" 
mour divhif MrésduCfflh' 
que des Cantiques (Hefmn~ 
doenlijke jaar, qfge^f 
over de Goddelijke iï$l> 
uit het Hooglied ontlem 
in 12.o „ 6.0 Béjle^i 
théologiqües, morates etllt' 

fectives sur les -attrifat&f 
Vieu {Godgeleerde, t#w' 
ke en aandoenlijke overwe
gingen over de eigenscliaf0 
pen van God) in 12.°-"'^ 
Commentaire affectif ^' 
grand prêcepte de ïa«m 

'de Dieu (Aandoenlijk l'er 

klaring over het ffr°!>ieJL 
bod der liefde tot God)* 
12.0 — 8.0 Rêflewons p* 

AVRILION (JoANNES - BAP-
TISTA ELIAS), te Parijs in 
1652 geboren, een door zij
ne predikatiën en zijne gods
vrucht beroemde minderbroe
der, te Parijs in 1729 over
leden. Men heeft van hem 
verscheidene werken. De 
voornaamste zijn: l.o Mêdi-
tations et sentimens sur la 
sainle Communion (Overwe
gingen en gevoelens over de 
heilige Communie) in 12.o 
•— 2.o Retraite de dix jours 

mm tous les états (Tien- I 
'magsche afzondering voor'il 
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tigues sur la divine enfan-
ce de J. C. {Oefenende o-
verwegingen over de Godde
lijke hindscïiheid van J> C.) 
— 9.° Sentimens d'trn soli
taire en retraite, pendant 
l'octave du saint-Sacrement 
(Gevoelens van eenen klui
zenaar , gedurende /iet oc
taaf van het allerheiligste 
Sacrament), in 24.° -r/IQ..0. 
Traite de l[amo,w,de,Dieu 
èVégard des -hommes et de 
Tamour du 'prochain (Ver
handeling over de liefde 
0ods ten opzigte der nien-
qchen, en over de T^aasten-y 
liefde), in 12.o —11 ,o Pen
sees sur dipers sujets de 
morale (Gedachten"over ver-, 
schillende zedelijke onder
werpen) in '12.° Al deze > 
werken worden zeer op prijs 
gesteld, door hen, die in de 
geestelijke wegen, en in de 
kennis der harten ervaren 
zijn. Zij zijn met veel zal
ving , op' eene uitlokkende 
en overtuigende wijze ge
schreven. De stijl derzelve 
is duidelijk, odel en natuur
lijk. 

AVIHMOT (BARBARA D ' ) . — 
Zie MARIA »ER INCARNATIE. 

, AXA , dochter van CAIEB , 
werd ten huwelijk beloofd, 
aan dengenen, welke de stad 
Cariat Sepher, "üie haar ten 
deel was gevallen, zoude 
veroveren, hetwelk aan O-
•mosaëi. gelukte, die dus 
°°k hare hand verwierf. 

__ AXEL nE SENÏ (JoAm-Es 
HONORÏÜS VAN), een geleerd 
Utrechtenaar, iverdadvokaat 
te.Rome, alwaar hij er een 
bijzonder vermaak in stel
den, óm al zijne landgenoo-
ten die, hetzij ter bevorde
ring hunner kennis, of uit 
godsvrucht Rome bezochten, 
op.eene.gastvrije enmildda^, 
dige wijze te onthalen- En 
bestaat van hem: Juris to~ 
tius Canonici Compendium 
sive Summa in libros^nin-
que Decreialitim sacri Cón~> 
cilü Tridentini, dëütietislac^ 
commodata. ^ - Zijn, broeder; 
ALEXANDER, mede te U-
lf echtgeboren, werd in het 
jaar 1610 door den Aarts
bisschop SASEOWITS , tofc pas,-; 
toor der. Parochie-Kerk vaii 
JACOBUS den meerdere al
daar bevestigd. 

AXERETO, of AsSERETO 
(BtAsius) Admiraal der Ge~ 
nuesehe galeijen, was van 
zeer geringe afkomst 9 waar
om hem de adel, uit hoofde 
van zijnen hoogen post, zeer; 
benijdde. Desniettegenstaan
de nam de roem van AXE-
RETO dagelijks toe, voorna
melijk toen hij in 1435 den 
grooten zeeslag tegen de 
Arragoniërs bij het eiland 
Ponza won, waarin hij de 
koningen ALFONSUS ,V. van 
Aragon en JOANNES van Na-
varre, benevens den Groot
meester der Jakobiter Rid
derorde , HENDRIK , gevangen, 
nam. Hij onderscheidde zich 
ook tegen de Venetianen. 
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AXIOTÏIEA , «ene verstan
dige vrouw, én leerlinge 
van JPjrliTo, ; vermomde zich 
in het jhannelijk gewaad? 
ten einde haren meester "te 
kunnen gaart hooren* An
dere vrouwen , die haar voor
beeld wildert! navolgen, ga
ven aanleiding, tot Véle del* 
deugd van ^ den vergödetf 
PI.ATO zeer nadeelige ge
ruchten. "' 

••' AXITHEA , Vrouw van Ni-
COCLES , koning Van Paphos: 
op het eiland Cyprus. Toen 
"J?TOÏ.ÖMEUS 'Officieren < naar1 

Cïjprtts had' doen trekken , 
om: dièri koning j* welke zich 
mev- ANTIGONUS verbonden 
hadV" bmtebrengen, bragt 
NicociiES, door die Officie
ren daartoe aangespoord, zich 
jzelven om het leven. De 
koningin AXITHEA, de daad 
van haren echtgenoot gezien 
hebbende, bragt hare doch
ters1 eigenhandig om het le
ven , en, na de andere Prln-' 
sessen, hare schoonzusters"j 
vermaand te hebben , QÏÜ. het 
ongeluk van den koning ha
ren broeder niet te overle
ven j - doodde ook zij zich 
zelve.- De dood dies vorst
innen werd door dien harér 
echtgenooten gevolgd, Wel
ke , alvorens zich omtebren-
gen> het paleis aan vier 
hoeken in den brand staken. 

AYAÏ.,4. — Zie INTEBUN 
CU AlAI,A» 

AYAIA (B.VÏ,TIMSAH) een 

Antwerpenaar 3 en zoon van 
JACOBUS > AYAÜA. Men goml 
hem naar Leuven, om zich 
in het burgerlijk regt te be
kwamen r en bjj voegde bij 
die oefening, die der ge
schiedenis en der'oudheden* 
Gedurende eenige jaren was 
hij de eerste regter Tan het 
hof ert in hét-leger vaftA-
iiEsANDEf 1 •'•- FA'RNESE < hertog 
van Partita en Piacènu-
Men benoemde hem vervol
gens tot raadsheer aan liet 
opperste geregtshof van Mi?- , 
eaelèn'i «n hij zou tot <fo 
eerste waardigheden zijn ge
stegeny indien hij den 17 
Augustus 1548, pas 36 ja
ren bereikt .hebbende, f» 
Aalst in Vlaanderen niet 
overleden ware. Hij droeg 
aan FARNESÖ , landvoogd dei 
Nederlanden r een boei: op( 
dat ten titel voerde JfZe Siirt 
OJficUs Bellicis, üe MM' 
ïari l)i$bipUna> '. 

AYEERTUS {Heilige), ee!1 

Benediktijrier monnik ^ 
het'Mööêter''van den hei"' 

: gen CBEPINÜS S in JSetieg^ 
wen, werd door BURGHARD"*' 
Bisschop van ÊJcvmerijkt 'ƒ 
Priester gezalfd j «iet «° 
bijzondere magt van iflz#ne 

cel de Sacramenten vanpGt" 
vaardigheid "en des A.\taaV 

te mogen bedienen; |eB^ 
magt, waarin hij door 1 &" 
CHALIS I I . en INNOCENT»18 

I I . bevestigd werd. ïnf 
schen zond hij de boeteim" 
gen naar hunne Bisseer 
pen, tenzij dezelve cenig" 



AXB, -

zins huiverig Waven, "oïn hij 
deze te biechten» Hij las 
dagelijks, twee Missen, de 
eene voor de levenden, en 
de andere voor de overlede—J 
'nen (*) en oefende groot® 
gestrengheden uit ; zijne ont
houding vooral ging voor 
eene soort van wonder, door. 
Hij overleed *dp JRaaschdag,-| 
in het jaar 114&.'. Zijn Ie»;; 
ven is dadelijk na ; zijnen " 
dood, idoor den Aartsdiaken" 
RöiJEnTüs 'beschreven, .die» 
hefn zeer wjel'gekend had. , 
Hetzelve is-door" ÏSURIÜS en,: 
BÖLLANDUS in hefe'Mcht ges;' 
geven» •• . • . • ••"" .:>••• .'•" ,•-./ 

AYEJJAR ,! een „zoon. Van 
SOHIWA', dient'Iöj bijMhwm. 
Mr teelde, toen deze zich 
in MbvEM. veranderd had. 
De IndiahencEereefcettin herti 
den beschermer der 'wereld *, 
der goede orde en policie, 
Hij behoort echteir niet tot. 
de Goden van den eersten 
rang, en is de eenige Indi
sche God, aan wie» bloedi
ge offers, z«w- al» hanen, 
bokken enz., wórden opge
dragen» -' ! ,;- ••••; ' : ' 

AvötEMUg V'.L, achttiende 
Aartsbisschop..van_ Napels,, 
die den 29 Octohèr 1265, 
door .&.EMENS; I%*. tot de 
Aartsbisschoppelijke, waar
digheid was verlieven. Hij ,, 
stamde uit een adellijk Eomv \! 

A Y, <fc: m 
gondiseh geslacht, en ' haC 
[Vroeger al? Abt het klooster?, 
;van AwANAiïius van de orde 
;van den,'heiligea JBMEBKS-S 
,T0S, tefyonheatmtxèiZw-\': 
[dra hij van :den-Aaytsfeifc-;, 
schoppejijken Stoel ftad. be-

:|zit genomen,,; onderzocht hij 
.jzorgvuldiglijk i: naar de vöork 
lïregten van denzelven>> W* 
''wist nieuwe vrijheden VOOE 
;<denzeïyen Ja erlangen, Yoér-
"nameïijk :<»ndeK de regering 

idwjüUi,: aan (wien^hijc feul^i 
;!lmd verleend éegen;MA;NffRBR#F 
>|koning van Sicilië, in-w.vtenC 
;*plSatsrKABEi. en BEATRIX» 
; zijne eehtgenoote in 136& 
;! gekroond walen. Deze. ko*; 
!|! niiig XQiii hein iö 12^,"ineÊ: 
' zijnen • „broeder , ÏBERAHBUS >r 
Abtrtan ,€mmo jinaav Sfïtfe»* 

'^GOIUU-S-X*, J^Mome^emift, 
:;hetzelfde jaar was hij ver-
' pligt het Concilie' van L?/o» 
bijtewpnen. Hij overleed to 

'tfapefc, don 6 Mei 1281. 
Een zijner opvolger», HUM* 
mnTvH (h tnonte Attrea ge
noemd,, liet te zijner eere: 
een prachtig gedenkteelcen 
oprigten, en eenige verzen 

ijop^hetaelve.:@tseuv :••'•_< '•••'•• 

AVoür.pus' of AsBüZi (i£Fei- .* 
, tige) ,„ gewoonlijk . heilige : 
i Aousii' genaamd, Aartsbis--
schop, yan Moiirge*. ,•: omtrent 
het jaar SStt, overleed den 
22 Mei 840. /THEÓDraPixusj 

(*) t<1en tcsluit vnrt'Hojfoniüs ÏII. heeft: lator het 'gfibvüïk van 
Vfirsrhfidetse Missen te lezen 3 a'fiyéséhat'tjr' en hefzelrè enkel róo'r 
üeiïai-tg ii,ten- bestaan.-': •• . .-' ' '•<-••'• '• -' ' "v-v" , . •-•-'• 
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Bisschop van Orteam»zwaai
de hem in= den 42.en brief 
van het 4.? boek zijner Gfe~ 
dichten, grooten lof, enden 
titel van Patriarch toe. Meni 
bouwde óp zijn graf eene 
kerk, die nog zijnen naam 
draagt, en eene parochie is 
van het Aartspriesterschap 
van CMteauroux. 

AYLON (LUCAS VASSUEZ; »') 
een Spanjaard, raadsheer van 
de opperste regtbank, in 1590 
te Sint Domingo opgerigt,. 
heeft zich beroemd gemaakt-
door zijne togteh in de nieu
we wereld. VÈixASQüÊi, land
voogd van Cuba^ had zich 
sterk 'gewapend tegen FER-
NANDO CORTES , die hem »' AY-
I.ON zond, om over een verf 
gelijk .te . handelen. Maar 
daar deze op den geest van 
VELASQUEZ niets kon winnen» 
zoo stak hij met NARVAEZ, 
admiraal der vloot van V E -
ÏASQÜEZ, Haar Meooiko over, 
en ziende, dat hij elk ver
gelijk verwierp, liet hij hem 
op levensstraf geregtelijk vejpv 
bieden van over* te steken"; 
zonder de bevelen der ko
ninklijke audiëntie ontvan
gen te hebben. Om de ge
volgen van dezen stap voor-
tekomen, deed NARVAÈZ D' 
AYLON op een Kartoeel (Por-
tugeesch vaartuig) inschepen, 
dat hij naar Cuba zond; maar 
D'AYLON, haalde deii schip
per over, hem regtstreeks 
naar Si; Domingo te voeren. 
In 1520 deed hij eenen togt 
naar FlorUfa, die hem eene 

"aanstelling als gouverneur 
; der provincie' Chicora, ver-
'• wierf, alwaar <: de uitgaven 
hem te gronde hielpen. Men 
; igelooft dat hij op eene twee-
ide reis naar Moriia, sneefde. 

AYLUS of Aöiiitrs (flei%) 
!zoon: van A&NOAXD , een iet 
'voornaamste Heeren vanfiet 
hof van CHILDEBERTIJS R.| 
koning van Austrasië ,ni 

|;ïn de Abdij van Jjixeil 
•opgevoed, alwaar hij liet 
kloosterleven aanvaardde. Zij-

::ne godsvrucht en zijaijvet 
deden hem verkiezen, OM 
het Evangelie aan de on̂ -
löovigen, aan gene zijde 
der Vosges:, tot in iïej/ere» 
te gaan prediken.. Bij zijn"1 

terugkomst werd hij tot m 
van ;l?e£«i*;vBrkoren, alwaa' 
hij in 650 overleed. • 2ijJ 
leven, door eenen naamlw-
ze beschreven , is door Bi* 
BILLÖN in het licht gegeven-

iV.YMAR, laatste, graaf van 

[Atigoulême,.in 1218 ove* 
den, is niet in»-de geschie

denis bekend, dan door f 
met hem de laatste mauw" 
ke nakomelingschap va»4. 
graven van Angoitlême>^f' 
ke sedert 866 bestond» eltl' 
digde. KAREL 'de &**& 
dit graafschap aati zlJB.. 
bloedverwant WÜLGRAIN'*^ 
ne dochter ISABELLA, i11 liQ , 
overleden, weduwe van* 
ANNES zonder land, n*"* 
met den graaf DE LA •*% 
CHE , wiens achter-kleindoc» 

ter, ' MARIA , erfgename va» 
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dit graafschap , hetzelve aan 
pHijutttPUS den schoone at-
stond. Hetzelve werd' het 
erfdeel van JOANNES, vijfden 
zoon van LODEWIIK, hertog 
van Orleans, zoon van KA-
RBt V. , die bijna 80 jaren 
als gijzelaar in Engeland 
doorbragt, en in 1467 over
leed. Zijn zoon KARET;-, in 
1495 overleden, was de va
der van FKANCISCUS Ï . J-' die 
hetzelve weder met de kroon 
vereenigde.. 

AYMAR (JACOBUS), een hoer 
van Sainl-Veran,- in. Dan* 
jpMné, beroemde zich er op, 
dat hij door middel van de 
wigehel'roede, de schatten, 
de metalen, de grenzen der 
landen, de dieven, de moor
denaars , de overspelers, kon 
ontdekken. Men zeide, dat 
hij dezelve op het spoor volg
de , enkel geleid door de be
weging jder roede, welke hij 
in zijmvhand hield, endoor 
de hevige ontroeringen, wel-
&e *".ï gevoelde op de we
gen , waar zij henen gegaan 
waren. Eenige geleerden 
hehhen deze geheime kracht 
als hersenschimmigeh be-
flriegeïijk afgemaaid, ande
ren, hebben beweerd, dat de--
zelve natuurlijk was, nog 
anderen eindelijk hebben de-
Zelve voor duivels»kunst ge
houden: indien de daden, 
"welke men er van verhaalt, 
Wezenlijk zoo waren, daW zou 
ïaen het gevoelen.der laat-
Sten moeten aanneinén, '< ge-
' Hl» D E E L , "" "(••• ' ; . • 

H 

lijk Pater m Bat™, ïn ÜH-
ne beoordeelende Geschiede
nis over de bijgelovige ge-
bruten dl. I. door menig
vuldige waarnemingen bewe
zen heeft. PaterHiRCHER, 
die de stof over de Sympa-, 
thie, het magnetismus, <en 
al de geheimen vaïi de na
tuurkunde der kleine ligcha-
men (physique corpusculaire) 
naauwkeurig behandeldheeft, 
merkt insgelijks op, dat gee-
ne natuurlijke uitlegging dfe 
verschijnselen der wigchel-
roede kan verklaren. Ac 
promde om-nesHdendi sunt, 
qili virgula$ illas bifurcatm 
mambus appreïtensas, a tam 
subtili halituum vi concifa-
rinosse sibi imaginantur 
(Mund.:. subt. la-, 10. Sect. 2. 
Gap. 7.).-Dp roem,^ welke 
AYMAR in- zijne provincie 
verworven had,* heeft hij te 
Parffs niet kunnen staan
de houden, alwaar men ver
zekert , dat hem zijne kunst 
in het paleis van GONDÉ in 
1693 _ mislukt i s ; hetwelk 
aanleiding heeft gegeven 
dat een geacht schrijver eene 
aanmerking gemaakt heeft, 
welke op eene menigte der
gelijke verschijnselen, voor
namelijk op alles, wat men 
van de Magnetiseurs en 
van de waarzeggers nit het 
water, verhaalt, toepasse
lijk is. » Eene natuurlijke 
oorzaak, zegt hij , moet al» 
tijd op dezelfde wijze in de
zelfde natuurlijke omstandig
heden werken, en dei-zelve* 



X14. A r M.. — A Y R. 

uitwerksel katt niet van ver
schillende oogmerken der 
jnenschen afhangen; dus is 
Jiet draaijeh der roede niet 
liet, uitwerksel eener physi-
«che en natuurlijke oorzaak; 
het kan niet dan het uit
werksel eener oorzaak zijn , 
•welke in staat i s , om liet 
tegendeel te „weeg te bren
gen, Grod verordent dit zoo, 
opdat men zijne dwaling zou 
kunnen inzien, en de logen 
niet de gedaanteder waarheid 
aanneme; overeenkomstig 
hetgene bij ISAÏAS geschre
ven staat, -Ego Domimis 
irtila faciens signa divino-
vim et ariolos infurorem 
vertens" Zie VAIAÉMONT. 

theek ± maar door de snood
ste ondankbaarheid voor alle 
genotene weldaden, stal hij 
verscheidene boeken, onder 
anderen het origineel van 
het Concilie van Jeruzalem , 
in 1672 gehouden. Hij gaf 
dit handschrift, inetkïeven 
van CtfRifiMis LÜCAR, en 
eenige andere stukken ia 
Holland in het licht, onfct 
dezen titel: Monument au- •. 
tJienliques de lareligionès [ 
Greas, et de la fausseté è I 
plusieurs confessions de foi j 
(Echte gedenkteehenen wi 
den Godsdienst der Grie-
hen, en van de valschkii 
veler geïoofsbelè'deniisse^ 
1718 in 4.w Dit Hvcfk 
is door den Abt RENA»»0'1 

grondig Avederlegd, ,we&6 

de grove onwetendheid en 
lavade trouw van den schrij
ver bewijst. Men heeft Mg 
van-AvnioN: l&Synodes»1" 
tibnaux des églises • rifw 
mees de France (Nationale 
vergaderingen der Iiërvorf' 
de, 'kerken van Franhnfi) 
1710. 2 HU in 4.to —, <M 
Tableau, de la Cour de B°" 
me (Tajreet van het M"<»11' 
scïtehof) 1707 in 12.°> eett 

werk, waarin hij geheel en 
al de geestdrijverij der-nie«' 
we sekten uitkraamt. 

•AWUBW. — Zie AlRAtl̂ ' . 

AYREH (JACQBUS), cen.«cï 

beroemdste dichters ^ \ , 
eeuw, was een tijdgen°ot 

en leerling van HANS SACHS» 
en stierf als Gfcregls - f * ' 

i 

AYMON (JOANNES) , een Pie-
monteesch schrijver, verge
zelde, in hoedanigheid van 
aalmoezenier, den Bisschop 
van Mauriemie in Frankrijk. 
Hij begaf zich vervolgens 
naar Holland» alwaar hij de 
Jeer der hervormden omhels
de» Eenige jaren • idaarna 
hield hij zich , alsof, hij in 
den schoot der Cathojfijke 
kerk wilde terugkeeren-y 
CLEMENT, opziener der ko
ninklijke bibliotheek, be
zorgde hem eehen vrij - brief, 
om weder in Ffankryk te 
komen. De Kardinaal DE 
£VOAILLES gaf hem eene jaar
wedde, en plaatste hem op 
het Seminarie der buiten-
landsche zendingen. Gfedn-
ïemk dezen tijd verleende 
«em CLEMENT vrijen toegang 
** fle koninklijke bifelio- I 
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rator in 1605 te Neurenberg. 
Hy leverde de eerste proe
ven van, Duitsche Opera's, 
en maakte in 1598 het be
gin met het stuk: de drie 
wpze vrouwen., ; : ; 

AYRER (MEMHIOK) , werd, 
den 10 April 1520 teNeti-'-
renberg ee,boren. Zijn va-' 
der vyas HENDRIK AYRER, de:! 
naam zijner moeder, .was' 
SEYBATERIE,* Hij volbragfc'; 
zijne eerste studiën te 'Mr~;' 

jfurt, alwaar hij in 1536 
JBachelïer werd» Vervolgens 
ging hij naar Wiitenlerg, 
alwaar PHJMFPUS MELANCH- . 
THON hem tot meester in de 
vrije kunsten bevorderde. Hij; 
beoefende- te Leipzig "gèdü- i: 

rende achttien maanden xle 
.geneeskunde; van hier ging 
hij naar Italië, en verbleef 
aldaar %ie jaren in ver
schillende steden.' In 1546 
kreeg hij te Bologna den 
graad van doctor in de ge7 
neeskunde. Bij zijne terug
komst in zjjn vaderland 
plaatste hem de regering 
yan Neurenberg onder het 
getal der praktizerende ge-
neesheeren. In .1548 huw
de, hij met CECILIA, eene 
dochtervan AUGUSTUS, FÜRN- : 
BERGER, bij welke hij eenen : 

zoon, en. eene dochter ver
wekte. Zijne vrouw gestor
ven zijnde, hertrouwde hij 
in 1558 met MARIA, doch
ter van HIERONYMUS HOPPER , 
hij welke hij geene kinde
en gehad heeft. In Ï549 
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werd hij geneesheer van het 
gas thuis , e n legde men hem 
eene jaarwedde toe, Hii 
werd ook geneesheer van de* 
vors.t Paltsgraaf Hij maak
te zich zoo wel i n z i j n v a . 
derland als hy vreemdelin
gen zeer beroemd i n de ge
nees-en scheikunde. Hij 
onderscheidde zich in de 
wiskunde,, daar hij onder
scheidene werktuigen zeer 
kunstig vervaardigde, en wei 
voornamelijk twee globes van 
verguld kopeiy'zijnde de 
eene een „ aard-.' de ahdëïe 
een: hemelbol, "welke men 
nog op de bibliotheek; van 
Neurenberg den liefhebbers 
ter bezigtiging aanbiedt. Hij 
overleed den 11 Maart 1579 
in den ouderdom van 59 
jaren. '\„.",.'-,.',:.' '.".. 

AYTTA of AYTA (VIGIIRIS 
D') een vries, werd den 18 
October 1507, uit eene zeer 
aanzienlijke familie, welke 
den bijnaam van ZUICHEM 
voerde, gebaren. Hij vol-
bragt zijne studiën te De
venter , te 'sGravenkage^ 
te Leyden, te Leuven, en 
eindigde dezelveite Dole in 
Franche - Comtè. Hij hield 
briefwisseling met ERASMUS , 
die hem met. ANDREAS Aï -
CIATUS bekend maakte. In 
1529 ging hij naar Avignon, 
van waar de peet hem deed 
vertrekken met ALCIATUS;, 
die naar Bpurges was ge
roepen , werwaarts hij hem 
•volgde. ALCIATUS naar Ha-
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lïè'beroepen zijnde, onder
wees AÏTTA gedurende twee 
jaren j "in deszelfs plaats, in" 
die'" stad de xëgtsgeleerd-' 
lieid. Vervolgens deed hij 

'eène reis door Italië; en 
"nam* zijnen weg ovexDuitsck- \ 
Zand, om de vërmaardste 
iiooge scholen te, bezoeken, 
op welke reis hij met de ge
leerden der plaatsen, door" 
'welke hij trok, kennis maak
te. Te Paduit gekomen zijn
de, werd hi j , niettegenstaan
de zijne jeugdige jaren' met 
den post van ^hóoglëëraar in 
de regten vereerd, eri'onder-; 
Wees er met algemeene toe

juiching de instellingen van 
3vsTmtmm-".'-•Hy• bleef er: 
slechts eenjaar, en na eene: 
afwezigheid, van 14 jaren, 
kreeg hij lust om zijn va'der-
land wedertezien. Op zijne 
terugreize, had hij het genoe
gen van ERASMÜS te Frijhiirg 
iaantetreffen, daarop ging hij 
FROIJEN te Bazel bezoeken, 

) alwaar hij, door middel van 
'dezen vermaarden! drukker, 
"de Grieksche Instituten;van 
THEOPHILUS , welke hij te 
Venetië uit de boekerij van 
den kardinaal BESSARION ont
leend had, in het licht gaf. 
"Zoodra hij terug gekomen 
was, benoemde hëmFRANCis-
cus , Bisschop van Munster, 
in 1534 tot regter in deszelfs 
geregts-hof. In 1535 benoem
de hem keizer KAREL V. tot 
bijzitter der keizerlijke ka
mer. I n 1537 droeg hem 
WILLEM, hertog van Beijeren 
den post op van hoogleeraar 

I aan de hoogeschool van In-
golstadt. MARIA, lahdvoog-
desse der Nederlanden, riep 
hem eindeïijk in het land 
terug, door hem tot raadsheer 
van den hoogen-raad van ife-

rchelen te benoemen, en de 
Keizer vereerde hem met 
den post van voorzitter van 
den staats-raad, en met 
dien van kanselier der oïlfc 
van het gulden vlies, waai- , 
van hij hem ridder maak- \ 
te. Hij overleed te Bnmel 
dm 6 Mei Van het jaaï\577> 
én' werd te Gend in de tornde, 
welke hij veoï zich zelven 
in dé kerk van den H. JOAS-
NES had Men maken, be
graven. Mën heeft van hem: 

'l.o Cdmmentarii in Tïlés 

X libri IL ïnstitut. te 
Testamento.—2.ó C W « r 
tartus in Hit. Digesf., è 
Rebus creditis, et ad Tit> 
•de Edicto D. Adriani'-'M' 
lendo. — 3.o De vita ««• 
— 4.° De munere Jyiriscon' 
sulti. — 5.o Consilia #f 
Bespohsa Juris. — 6.° #»" 
ariuM Germanicum. •— ^'" 
Epistolae. — S .* De fa»' 
Mis Principum imperii Gei'' 
manici. — 9.o Mandala^ .. 
luslructiones variae.~~w> 
Tractalus foedertim-

AZADES (Eeiligé), gés?c" 
dene van SAPOR I I . « t o f f 
van Perzië, is een der slagje 
offers van de wreede vervoe
ging tegen de Christenen ge' 
weest, welke op bevel van de* 
zen vorst in 341 plaats had« 
Deze dwingeland wis* n ie t> 
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dat, AZADES Christen was, 
of liever hij geloofde niet,' 
dat nien de uitvoering van 
z|jn bevel met zyne hovelin
gen zou durven beginnen. 
Hij werd door den dood van 
AZADES., welken hij omdes-
zelfs getrouwheid en deugd 
hoogachtte,, zoo zeer, ge-
troflen,,, dat hij een ander; 
bevel uitvaardigde,doorhet-
welkë hij de vervolging tot 
de Bisschoppen,, Priesters , 
Monniken en Religieuzen 
bepaalde. Er zijn bij deze 
gelegenheid eene ontelbare 
menigte Martelaren van bei
derlei kunne en van verschil-, 
lenden ouderdom geweest, 
wier hamen niet bekend zijn. 
SOZOMENES rekent derzelver 
getal op zestien duizend; 
maar een oud Perzisch schrij
ver bepaalt het getal op twee 
maal honderd duizend. Men 
ging onophoudelijk voort met 
het vermoorden der Christe
nen , van goeden vrij dag ten 
zes ure, tot op Pinkster* 
zondag. » Het kruis" , segt 
de H? MARUTHAS, welke de 
geschiedenis dezer vervol
ging heeft geschreven, 
» werd bevrucht door beken 
bloeds. Het gezigt van dit 
heilrijke teeken deed de hei-: 
Jige menigte van gelqovigen 
van vreugde opspringen; 
hetzelve vervulde hen met 
nieuwen moed, .welken zij 
aan anderen inboezemden. 
Dronken door de wateren der, 
goddelijke liefde > bragten zij 
een geestelijk gedacht: vo.pr.t> 

0 

waardig om hen optevolgen.'4,"„ 
ASSEMANI heeft de akten vaa 
den H. AZADES en van andere 

^Perzische martelaren, welke 
'gedurende deze vervolging * 
hun bloed gestort hebhen , 
in het eerste DeeJ der Act* 
Start. Oriënt? in het licht 
'gegeven. - •>'•"" / . ][ _ \ 7 

• AzAëi. of" ASAHEI,, broe- , 
der van JoAB,.was zoo vlug; iS 
'in het-loopen , dat Jnen hem' 
bij de ree-bokken vergeleek* " 
Hij ^vérd omtrent het jaac 
1053 vóór J. C, door A^NEK 
gedood. .'.,.,"' *',-. V 

; -Az)sèV.—• Zlie HAZAÖL. 

:: AzANZA (D. M- 'Xf^VEJ^ 
Staatsdienaar van. JOZEF -BO- (I 

NAPARTE, koning,van Span~ t 
je, w(erd in 1746, te Aoys-
in het koningrijk Namrreu 
geboren. Hij volbragt zijne 
eerste studiën te Sungue*» 
en te Pampeluna, en ver» 
liet Bpanje in den ouderdom 
van zeventien jaren , met het 
voornemen, om zijne opyoe^ 
ding te voltrekken bij zijnen, 
oom,-Don !MARTESÜS JOZEE, 
DE ALEGRIA , toenmaals dï-: 

' recteür-generaal der konjaik-, 
lijke maatschappij, najlerr 
hand Administrateur - gene
raal der koninklijke schat
kist te Vera~Cruz. AZANZA 
werd weldra medearbeider 

i'vau zijnen oöm in de bedie
ningen van - deszelfs ambt * 
en in de zaken, waarmede; 

'deze,!ten tijde van de yer» 
3-'..-. . . -.-, . ..; '.;..'.• 
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Aryving der Jesuiten belast 
was. lil 1768 had AZANZA-
ieeds: in hoedanigheid van 
Secretaris Van 'den Inspec* 
teür^Generaal* 'van Niemo-; 
Spanje, Don JOZEF

 :
 BE GAL- j 

VEZ ̂ Markgraaf fan Sonöra," 
naderhand Minister van In-
éië, tot welks regtsgebied 
Nieuw-GaHcië', Californië, 
en ; andere wingewesten "van 
dat land behoorden, verschil-
3ende; gewigtige ambten van 
openbaren dienst waargeno
men. In 1771 werd. hij te 
Carahas kadet-, en plaatste 
zich. in deze hoedanigheid,', 
bij het regiment van Lom-
lardijë; hij werd"door eene 
^koninklijke ordonnantie van 
van den» 20- Mei 1772 tot; 
tweede Luitenant benoemd, 
en? door eene volgende'van 
den 4 Mei 1774 werd hij tot 
tien rang-van Luitenant bij 
het staande Kegimenfc' Van 
Havana bevorderd. Zijn uit
stekend gedrag en zijne ge
wigtige diensten bij dïfcBe-
gïment, deden hem den rang 
Van Kapitein bij het voet
volk, verwerven!*• in welke-
hWékking^luï in de maand 
AugustujF" Ï776 ~ geplaatst 
Werd,-Gedurende al dezen 
tijd nam AZANZA nog den 
p'öst van Secretaris waar. 
bij deiï Markgraaf DÉ ï i 
-FORÈE, Kapitein-Generaal 
van het eiland Cuba, en 
Gouverneur van Havana i 
Wet welken Öiöcier-Gerieraal 
hij in Augustus 1777 in Span
je terugkwam. Met zijnen 
rang yan Kapitein tot het 

Regiment voetvolk van Cor* 
•dom overgegaan zijnde, on
derscheidde hij zien in de ja
ren 1779 en1780 bij de blofo 
kering Van Qibrajter» A-
ZANZA werd ditzelfde jaar 
'Juitgekozeri,, om den Mark
graaf BB I A TORÊÈ , gevol-
Magtigdett Minister van Z» 
C. M. bij het hof van Bw-
land té vergezellen , en te-
gaf zich naar zijne bestem» 
,jning, alwaar hij een byzonder 
jwerkzaam deel nam aan de 
l'staatkundïge onderhandelin
gen , welke het hof van 
Spanje omtrent dezen tij A 
met de ïiöven -van Tfeenen 
len St, Petersburg geopend 
had. Den 22 April 1783 
%erd hij tot Secretaris van 
dit gezantschap benoemd, én 

ibleef, na dé terugkomst van 
,jden Gezant in Spaiije, mét 
.zijne zaken belast; hij -gin# 
i n deze hoedanigheid voor* 
tot in December 1784, al* 
wanneer hij bevel kreeg, o»2 

zich naar Berlijn te feege-
;ven, daar hij door zijn gou-
iverneraerit tètzaakgelastigd 
.bij het Pruissischë hof be
noemd was." Den 28 OcW-
ber 17S6 werd ' AZANZA tot 
Opperbewindhebber over «e 
Provincie de Tor o verheven; 
in 1788 in Salamanhor *ot 
dezelfde bediening W0T' 
derd, en te gelijk tot mg' 
ter van de stad benoem» 
lijnde, vereenigde hij &f 
twee bedieningen, \velke 

vroeger van elkander ware11 

afgescheiden, ."uit overwe
ging » van zijne bijzonder 
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verdiensten, zijne talenten en 
bekwaamheid," eene gunst, 
welke in de beweeggronden 
der koninklijke ordonnantie, 
Z. M. niet wilde toestaan, dan 
am&meemgen persoon van 
AZJINZA. Den 24 Mei 1789 
ontving hij zijne benoeming 
als Opperbewindhebber over 
het legér in het koningrijk 
Valentia, welken post hij 
tot;het tijdstip van den oor
log der 'Fransche omwente
ling in 1793 bekleedde, wart-
neer hij tot Opperbewind
hebber over het active leger 
vSaEoussillonhenóemd werd., 
In December van datzelfde 
jaar werdAzANZA Minister van 
oorlog; den 19 Octoberl796 
Onder-koning:,. Gouverneur, 
Kapitein-generaalvaniWew-
Spanje, Voorzitter der ko
ninklijke gehoorzaal van 
Mexico, «n eindelijk werd 
hij in 1799 tot Staatsraad be
noemd. Aldus had AZANZA, iii 
een tijdvak van31 jaren, uit 
kracht zijner talenten en ver
hevene deugd, den kring van 
de verschillendste en verbe-
veriste bedieningen doorge-
ïoopen , toen de staatkunde 
van NAPOLEON Spanje ïn 
deszelfs oude grondslagen 
deed wankelen. Omtrent 
dat tijdstip had AZANZA1 

Mexico verlaten, en zich te 
Grenada gevestigd. Het 
Fransche leger was tot in 
het hart van Spanje doorge
drongen, en dB omwenteling 
van Aranjtiez 'plaatste 'FBR-
DW\MD VII, oj> den''troon. 

H ^ 

van zijnen vader, die ge
noodzaakt was geworden, 
van denzelven afstand te doen. 
Dé gebeurtenissen eiscliten. 
spoed, en Spanje riep de 
diensten van deszelfs be
kwaamste en getrouwste on
derdanen in. De portefeuille 
der financiën werd'in 1808, 
door FERDINAND VII. aan A-
ZANZA toevertrouwd, dien de 
Vorst tevens beval, om zich 
met allen mogelijken spoedt 
naar Madrid te: begeven,. ten 
einde dezen post te kunnen 
aanvaarden; en FEaniNANi» 
kort hierop besloten hebben
de, om eene zanienkomst met 
NAPOLEON te houden, rigtte 
eene opperste Junta van be» 
stuur op, aan welke AZAN-
ZA , in zjjne hoedanigheid vant 
Minister, deelnam. Bij deze 
gelegenheid gaf hij in de ver
schillende discussiën, wel
ke hij met den Groot-Hertog 
van Berg (JOACHIM MURAT) 
hield, doorslaande bewijzen, 
zijner vaderlands-ïiefde. Htf; 
behield gedurende het tijde
lijke bestuur van den Groot-
Hertog van Berg zijnen 
post; maar korten tijd daar
na werd AZAJJZA',' uit kracht 
van hoogere bevelen, naac 
Bayonne geroepen, en, dooc 
de keuze van NAPOLEON» 
tot voorzitter van de verga
dering der afgevaardigden 
en der aanzienlijke {Notables) 
Spanjaarden benoemd, die té 
Bayonne bij een geroepen vra* 
ren,- ten einde de'grosadsla» 

eeiï®f Constitutie tö 
gen 
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leggen. AZANZA legde, ge-
jsamenlijk met de vergade
r ing der afgevaardigden en 
*der aanzienlijke Spanjaarden, 
den eed van getrouwheid en 
gehoorzaamheid aan koning 
JOZEF af, op wiens hoofd 
NAPOLEON de kroon plaatste, 
welke FERDINAND in zijne 
handen Jiederlegde. Bij deze 
gelegenheid door NAIOLEON 
genoodzaakt zijnde om het 
groote ordekruis van het le
gioen van eer aantenemen, 
gaf hem AZANZA, meer be-
ïang in de achting van dien 
vorst , dan in deszelfs gunst 
stellende, dit gedenkwaar
dige antwoord: JO.ZOO lang 
als er een Fransen soldaat ' 
an Spanje zijn z a l , zal ik 
niets uit de handen van eenen 
vreemden vorst aannemen, en 
zal niet" naar mijn land te 
rugkeeren met een eertee 
leen. lm*".-»!-- •» •• -

•neen het gevoelen ™?T W ' 

' fli«Ai»M W e regtvaar-

ioepe, wat hi j , na 1 ater het 

onder d« t • ,. t e dienen, 
S t e r t C e i z e 5 I j j ke belofte 

Worden J ^ * n i e t ™* m -gnomon, e n dat 

hij liever zijn ontslag v a 
gen* .en naar CWteuerug. 
keeren wi lde , dan toetestaan, 
dat het geringste dorp van 
de gewaarborgde onschend
baarheid van zijn iandwerde 
uitgezonderd." Den 3 JuJjf 
180S werd AZANZA door zij
nen nieuwen Souverein tot 
Minister van Indiëhmoemi; 
hij vereenigde later met de
ze portefeuille die van het 
Ministerie van kerkelijke za« 
Ken en policie; na dén slag 
van Ba ff feit, welke JOZEF 
voor de eerste maal uitü&« 
and verdreef, behoorde K-. 
ZANZA tot het kleine getal 
der aanzienlijke personen, 
welke den vlugtendenkoning : 

op de Mro volgden. Hier
door verkregen zijn vertrou
wen en aanzien bij zijnen 
nieuwen meester een aan
merkelijk gewigt; hij weri 
met verschillende' belang
rijke onderhandelingen, zoo
wel te Parijs, als binnen 
Jiet rijk belast , van vel- f 
ke onderhandelingen hij zich 
meè zulk eenen aanmerkelij- < 
ken ijver kweet, dat koning ; 
JOZEF door eenen eigenlwn-
W n brief, van den l2Fe-
bruarij 1S1I , hem hierover 
a jne volle tevredenheid be
tuigde.. In ï§08 werden A-
ZANzA^O'FARnrr, en hunne 
aaibtgenooten door de oproc-
*fge Centrale Junta van Ca-
«*# voor schenders van 'den 
Godsdienst, voor verraders , 
V an koning en vaderland ver
klaard, en ter dood veroor
deeld, niet verbeurtverMa-! 
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ï'ing hunner goederen, welke 
121 

openlijk verkocht werden» 
Den 24 Maart 1811 vereerde 
koning JOZEF AZANZA met 
den titel van Hertog van 
Santa Fé, welke erfelijk 
was op zijne kinderen of op
volgers; hij werd ridder ge
maakt van hetgujden vlies, 
en benoemd tot buitengewoon 
gezant bij NAPOLEON , om hem, 
hij gelegenheid van deszelfs 
huwelijk met de Aartsherto-
gin van Oostenrijk te he 
groeten; maar behield te 
vens het Ministerie over In-
dië en dat der kerkelijke 
zaken, met hetwelke JOZEF 
den 23 April van hetzelfde 
jaar 1811, het Ministerie van 
huitenlandsche zaken veree-
ïiigde. De veldtogten van 
ÏS12 en 1813 maakte een ein
de aan de grootheid des kei
zers, en deszelfs val sleep
te dien der besturen, welke 
door zijne staatkunde waren 
opgerigt, met zich; de slag 
van Vittoria noodzaakte JO
ZEF om Spanje te verlaten. 
AZANZA volgde den vorst, 
wiens partij hij gekozen had, 
in 1813 naar Parijs. Naar 
Montauhtm teruggekeerd 
zijnde, verliet hij in Decem
ber van datzelfde jaar zijne 
verblijfplaats, daar een be
vel van JOZEF hem nood» 
zaakte "zich" naar Parijs te 
begeven, alwaar hij aan de 
onderhandelingen deel nam, 
welke de Spanjaarden, die 
JOZEF gediend hadden, wet
tiglijk" onder de verpligting 

Hs 

van hunnen eersten eed 
bragten. AZANZA bevond zich, 
in 1815 bij de terugkomst 
van NAPOLEON nog te Parijs :• 
kort te voren had hij eenpa-
riglijk met zijnen ambtge
noot, GTONZALVO OTARRII. , 
een verdedigend gedenk
schrift van hun gedrag se
dert 1808 in het licht gege
ven. Gedurende de honderd 
dagen, liet JOZEF in zijn pa
leis te Parij/s, AZANZA en 
de overige ministers,. die hem 
op den troon van Spanje tent 
dienste gestaan hadden, bij
eenkomen, en raadde hun 
aan, de driekleurige kokar-
de aantenemen; terwijl hij 
hun aankondigde, dat zij» 
van dezen oogenblik af raads-
héeren waren:; hun antwoord 
was eenparig en kort: » Sire, 
antwoordden zij, wij willen 
Wezen, wat wij zijn, Spanjaar
den ! — Gij zult dan ongeluk
kig zijn," hernam J O Z E F . . . . 
Deze woorden, wel verre van 
de woede van NAPOIEON gaan
de te maken, verwierven hun 
zijne achting: hij nam een 
besluit, hetwelk in de por
tefeuille van buitenlandsche: 

zaken gevonden wordt, en 
door hetwelke hij beval, dat 
de ambtenaren, die zijhen 
broeder gevolgd waren, hun
ne titels en posten in Frank' 
rijk zouden hehouden, als
mede de inkomsten, die hnn 
in de verschillende bedienin* 
gen, welke zij hadden waar
genomen,; waren toegekend. 
AZANZA Weef tot aan deom-
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wenteling van 1820 te j°#-
rijgï. Op dat tijdstip kwam 
hij weder te Madrid, en,. on
danks den slechten staat zij-
ïier gezondheid en zijnen ge
vorderden ouderdom van 74 
jaren"-j «telde hij aan FERDI-
MAND, door wïen hij met on* 
derscheiding ontvangen werd, 
voor > om zich naar ffleoiïco 
te begeven > ten einde de 
geschillen, die tusschen dat 
land en de hoofdstad waren 
ontstaan» bijteleggen. De 
roem, welken AZANZA j wiens 
naam, in deze gewesten nogi 
met eerbied wordt uitge
sproken j had achtergelaten ̂  
Waarborgde aan het Spaan-
scha gouvernement, zoo niet 
een' goeden uitslag, ten 
minste toch eenig vooruit-
zigt, om er toe te geraken j 
maar deze eerwaardige stem 
werd niet: gehoord, en het 
gevolg der gebeurtenissen, 
heeft bewezen of men wijs 
gehandeld heeft, met dezel
v e , te:. verachten. AZANZA, 
keerd& tö't het amhtelooza 
leven, armer dan hij.geweest 
was, terug. De staatkundige 
beroerten^ die in de jaren 
*m en 1822 ïn Spanje «ït-, 
barstten en de.ongerustheid 
welke. AZANZA omtrent de 
gezondheid zijner echtgenoa-
te ondervond, vereenigden 
^ v o m hem te doen beslui-
ten, aan FERDÏNAND verlof 
te vragen, ten einde de Py-
ïeneesche wateren te gehrui 
ken ; dit werd-hem vergund 
ennaderhand stond men hem il 
t o e j o m m F m ^ p t e b l i i . . ! ' 

ij ven, tot dat Ëijne eigene ge-
" zondheid, welke zoo wel door 

menigvuldigen arbeid, als 
door ouderdom verzwakt was, 
hem zoude toelaten, naar 
Spa/yVterdgtekeeren. AZAN
ZA vestigde zich in de maand 
Augustus met ter woon te 
Bordeaux i en het is in de 
pijnen van* de smartelijkste 
ziekten, welke noch de 
zachtheid van zijn karakteï 
noch zijne wij sgeerigc tevre
denheid veranderden, het is 
te midden eener midilehwa-
tigè fortuin, waardoor fej 
zéér veel moest ontberen, j 
slechts met eehe jaarwciWe 
van 3000 guldens,'welke , 
hem J?kRMWAND VII. verleend 
had, ondersteund, dat Az.tf" 
ZA denSOJunij IS.26, in het 
tachtigste jaar van zijnen 
ouderdom, door den dood ver
rast werd. 

AZAUA (DON JOZEF NICO-
fcvis B') f Spaansch minister 
bij de hoven van Rome en 
Frankrijk, en lettertamdi-

i ge-t werd den 28 Maart 1731 
! te, Merhtnales, in i/tragèn 
' geboren. Hij telde ortjdóî f 
ne voorouders, mannen 5 &e • 
zich door diensten, welke ^ 
aan het vaderland hadden 
bewezen»onderscheiden had
den* Zijjoe ouders fconden 
hem naar de universiteit va» 
Huesca om aldaar zijne -sW"' 
dien te volbrengen. Zijne 

vorderingen waren zoo uHM 

stekend, dat zij deaandacM 
van BON KICABDO VAI. , »"** 
nisster van JFEMMUW.» V!» 
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tot zich (rokken, welke hem 
toestond, om ambten' te kie
zen in de regering, bij het 
léger, of bij het ministerie 
van buitenlandsche zaken. A-
ZARA koos de, ministeriele 
loopbaan , en werd in 1765 
onder het Pausschap van 
CÏ.EMENS XIII . , als agent 
van kerkelijke zaken hij de 
dafarïanaar Rótne gezonden. 
GKIMAHDI., met den titel van 
gezant 'van het hof van Span

je' naar Bótiie gezonden zijn-J 

dei was' AZARA 'hpm zeer 
nuttig door de l$ënnis welke 
hij van de zaken had. Hij 

. was het , aan wienAiuNDA, 
tóén deze de vernietiging 
der Jesuïten smeedde, al 
zijne dépêches zónd, hij on
dersteunde de ontwerpen van
den Spaanschen minister met 
eénen ijver, welke steeds 
«éne vlak aan zijnen roem 
zijn zal, en Was ongelukkig 
genoeg, om zijnen rampza
ligen last te volvoerend De 
hertog GRIMAÏ,DI "gestorven 
zijnde, volgde hij denzelveii, 
maar met den eenvoudigén 
titel van minister, in zijne 
bedieningen op. Een ver-
Wijf van dertig jaren tejRo-
me verbond hém op eehe bij
zondere wijze met Paus Pi-
vs VI.-, die hem onderschei
dene malen bewijzen van zijn 
Vertrouwen gaf. Er bevon
den zich toenmaals vele per
sonen te Bome, welke door 
hunnen naam en hunne ver
diensten merkwaardig wa-
yen, zoo als de Kardinalen 

,Ï>EBERNIS, AiBANienz. > «iet 

Avelke personen hij in eene 
naauwe betrekking stond, 
fn 0 l ! . e e n e vriendschappelij
ke wjze leefde. ZijneXan-
dende helde voor de schoo-
ne kunsten .deed hem den 
omgartg zoeken, met d© 
vermaarde oudheid-kundigen 

;WINCKEI,MAN, VISCONTI, en 
met de groote kunstenaars 

: [ PlKXEK , • • C A N O V A , VoÜ?ATO » 

:, ANGEMOA - KAUFMANN , GA-
'WIT, EU.MII.TON, èn andere. 
•Hoewel voor een gedeelte 
de bewerker der vernieti
ging van de Jesuitenzijnde, 

;nam hij echter de Paters AN-
• BRES , REQOENO , ExiMENO , 
C1.AVIGER0, O R T I Z enARTË-
AGA ïn zijn gezelschap opv 
die door hunhef talenten en 

•geleerdheid, hem zijnevooiv 
-oordeelen tegen eene con-
1 gregatiè, welke een zoo groot 
aantal mannen van dezelfde 
verdiensten in^zich bevatte, 

; deden vergeten. Als een bil
lijk waardeerder der talenten 
van MENGS, bezorgde hij de
zen dë toestemming van den 
koning van Spanje, om, als 
eerste schilder des konings, 
met eene bezoldiging Van 
15,000 guldens te Mome te 
blijven.:

 'MENGS weinige ja
ren hierna gestorven zijnde, 
nam hij de zorg over des-
zelfs kinderen op zich, be
zorgde hun eene jaarwedde 
van den koning, en liet; 
vervolgens dé werken van 
dezen schilder, waarbij hij 
eene levensschets van den 
schrijver voegde, door den 
drukke* UODONI in het licht 

http://EU.mii.ton
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geven. Zijn sinaafc voor oud
heden deed hem te Rivoli, 
op het landgoed van PISON 
zeer kostbare opdelvingen 
ondernemen, dm einde de 
gedenktekenen, welke er 
ia. verborgen mogten- zijn , 
te vergaderen. Het is daar» 
dat het echte borstbeeld van 
AXEXANDER gevonden werd, 
hetwelke hij aan den eersten 
consul 5 BONAPARTE ten ge
schenke zond. Zijn smaak 
voor de kunsten lokte hem 
steeds naar de gedenkteeke-
«en der oudheid; ook Jiet 
hij na den dood van KAEEX. 
Ui. in Sfc, JA.KOB, eene 
fcpaansche kerk te Mome, 
eenen op zuilen rustenden 
tempel naar de Dorische or
de bouwen, met het praal
graf des Konïngs, welks 
wne naar het prachtige mar
nieren, praalgraf, bekend on
der den naam van het graf 
van AÖRIPPA, vervaardigd 
werd. Hij vond nog bij dit 
opdelvè» schoone schilder
stukken in fresco, welke 
door-MENGS gekopieerd, en 
d.oor VOLPATO gegraveerd 
werden, en twee uitsteken
de Mosaihen, wier sierlijke 
opschriften door BouoKt in 
»et licht zijn gegeven. De 
i'ransche omwenteling uit
gebarsten zijnde, betoonde 
zich Azuu , die de wijs
gerige, gevoelens, welke hij 
wj.de vernietiging der Je-
smten had aan den Aas «e-
% d , nog Weef koesteren, 
ais een voorstander der nïeu-
w(s w^ellingen, en verloor 

aan hefe. hof van Madrid zijn 
krediet. Zijn invloed intus-
schen en de voorspraak voor 
hem deden hem te Bom zij
nen post tot in 1798 behouden. 
Te dieft tijde werd het paleis 
van hetFransche gezantschap 
door het Bomeinsche volk be
stormd, hetwelk de wapenen 
der republiek van de deareff 
rukte, en den gezant zeken 
met scheldwoorden hoonde. 
Frankrijk meende zich Her
over gevoelig te moeten too-
nen, en gaf bevel, Aat 4e 
troepen, dia het npordfli 
van Italië bezetten, tegen 
Rome zouden optrekken. iV 
u s V I . koos AZARA, om den 
generaal BONAPARTE den 
vrede te vragen, maar alles, 
wat de Minister kon uit
werken, bestond hierin, dat 
het Frausche leger niet in 
de stad zoude trekken. Men 
merkte intusschen op., dat 
Azxvix van dezen oogenblü 
af zeer niet den ex - kei»r 

verbonden was. Zijn lctt'fl«e 

uitslag bij deze onderhal6" 
ling haaide hem geheel d 
al de ongenade des koning 
van Spanje op den J,a(?* 
maar hij bewerkte dóór z>ja 

krediet', dat hij als gczant 

naar Parijs werd gezonden-
Korten tijd daarna hij delt 

prins DE LA PAIX ittongeft*" 
de gebragt jqjnde, zegepraal 
de hij op nieuw, totdat"0* 
BOÏ hem eindelijk geheel 

Verwijderde, wijl hij dezen 
in deszelfs ontwerpen n iet 

behulpzaam wilde zijn. Bo-
NAPAftTK bezorgde hem een* 

http://wj.de
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ter vrijheid OM te Parijs te 
mogen' Wijven, alwaar hij 
in 1804 overleed, juist (pen 
hij zich gereed maakte, om 
"naar Italië te vertrekken, 
ten' einde zijne geliefkoosde 
studiën te hervatten. Hij 
werd met groóte staatsie be
graven. Het is niet smarjt, \ 
dat nien ^zïch: genoodzaakt; 
ziet , ómdezén minister oh- ] 
der het getal der nienwe ; 

"wijsgeëren 'ie plaatsen", wier 
lèerstellingén.deh godsdienst 
en de möiiarchiëh onder
mijnd * hebben. - Het is te 
vergeefs, Öat-men zon wil- ; 

!lën staande honden, dat hij 
godsdienstige grondstellingen 
bezat Ï ' eeji aanhoudend be
wonderaar der• B*A£EM!BERT'S , 
"dèr HELVETïtlssËijjder Voh-
"tf AïHÈs ̂  en ROUSSEAU'JS , dié , 
'ïïiet té vrederiTmet de ont
werpen, van ABANDA op alle 
'mogelijke wijzen" begunstigd 
te hebben, zich als een ij
verig voorstander der Fran-
sche omwenteling betoonde, 
en de handelingen van zijn 
Staatkundig leven bekroon
de; door eene naauvve ver-
hindtëriis ïiiet den toekoms-
figen overweldiger vaneden 
troon der BOURBONS ', "• moest 
\vel weinig grondstellingen 
van' den godsdienst van zijn 
land behouden hebben. Men 
heeft van hénv de volgende 
werken: I .° Leven van CI
CERO door MJDDLEÏON , Ü&-
flrid, 1790, 4'Dl.» in 4.<*> 
•öeze vertaling wordt om 
derzelver zuiverheid van stijl 
°P prijs gesteld. Na

tuurlijke historie 'en pfajsi-
sche aurdrijksbeschrtjving 
van Spanje naarBowEi-s ver
taald , twee «uden te Madrid 
gedrukt; MIMZIA heeft dezel
ve naar de tweede uitgave 
in het Italiaansch vertaald, 
Parmu,* 1783, 2 Dl.n i u 
"él}°'-'-~ 3.o Lofrede op i£i-
REL IU. H i j had ook het 
zesde ,Boek" van PJUNIITS j* eit 
de-werken Van' SËNEÜA, den 
wijsgeer in het Sjpaansch 
vertaald. " De dood Verhin
derde hém hetzelve'- in dtoe* 
licht té geven. t De schoöne» 
uitgave van HORATIUS;'• Bo
dmi 1791, 2 Dl.n in" fol. 
êh 'de Godsdienst-t/eéroien 
Wor :'ÊmsrIsr 1795, in fol. 
zijn' dtfor zijne zorg in het 
licht * verschenen» De Hees 
BótfftGOiN' heeft; eene'levens* 
schets ' van AZARA'- i n hét; 
licht gegeven, Pavy's- ÏSOgU 
Men bespeurt ih dez'ólve ee-
nen- wijsgeer-, die eenen an-: 
deren prijst,' ; • >:;:: 

AZABETHES, veldheer van 
CAVADES , koning vancPëJ"-
zie. In het jaar 531 ontving 
AZARETHES bevel, om aan 
het, hoofd/van 5,000 ruiters, 
en van eene versterking van 
Sarracenén, door ALABION-
DAKES aangevoerd, door #ö-
magena Euphrutesiatia j in 
de landen der Romeinen te 
vallen. Het Was voor de 
èërstö maal, dat de Pèr-
zers dezen weg namen,' om 
in de landen van den Ro~ 
meinschen keizer te komen. 
BKUSARIÜS, die dit niet Ver-
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wacht had i legde bezettingen 
in de steden van Mesopo-
tamië, en trok den vijand 
aan het hoofd van 20,000 man 
te gemoet. De Perzers dit 
vernomen hebbende > kozen 
den aftogt, maar werden door 
BEMSARIUS vervolgd. Hij haal
de hen in bij Callimcum 
aan den oever van den Eu-
phrmt. Het was daags voor 
Paschen, en ondanks de voor
stellingen van BELISARIUS , 
die wilde, dat men de Per
sers , die enkel aan den af
togt dachten, zou laten aft-
trekken , werd hij door zijn 
leger genoodzaakt, om hun 
nog .dienselfden dag slag te 
leveren.,, Het gevecht was 
aanhoudend en bloedig, maar 
fle Perzers behielden het 
slagveld,, AZARETHÜS , na zij
ne terugkomst, bij CAVADESJ 
zijnde, vraagde hem deze, 
welke; stad hij had ingeno-

had hj, beloofd, Zich van 
ae stad AntiocUë te zullen 
meester maken. De koning 
be^al, dat men het'leem 
monsteren zoude» en dat elk 
soldaat eenen pijl z o u d e V 
*«g nemen. Het was deffe-
woonte bij d§ Perzers, d i t , 
~ e e r het, leger te 'velde^ 

- Z l ' d e k o n ï n £ op zijnen 

het joorkjgaan eenen pijl in 
gg*••PPWttdflk vervaar-

ht l!gT n*et hetkeizerlij-
i^. zegel bestempeld werden. 

Als nu; de troepen terug kwa
men, nam elk soldaat eenen 
pijl teruggen uit degenen, 
welke overbleven, kón mei» 
het geledene verlies' opma
ken. Als CAVADES zag-, dat 
het verlies aanmerkelijk ge. 
weest .was, berisptehij A-
ZARETHJES over deze overwin
ning» en bewees .hem vol
strekt geene eer meer. 

A_ZARUS of OZIAS bekk 
na den moord van zijnen va-
derAaiAzus, in het jaar 810 
voor J. C. den troon van Jv 
BA. Hij trok.met een leger 
van driemaal honderd duizend 
man tegen de Philisteërs te 
veld, en behaalde groote o-
verwinningèn op hen. Ver
volgens overwon hij de A-
rabieren en 'de Ammoni-
ten. Hij liet JJe muren van 
Geth, van Jdmftik en van 
Azot, omverhalen. ; Zijne 
overwinningen maakten hem 
trotsch; hij wilde,op het 
reukaltaar wierook offeren, 
en zich de bedieningen der 
priesters, AÜRQNS zonen, 
toeèïgenen. Efij werd eens
klaps met melaatscMieM be-
dekt. Deze ziekte verpligt-
t ehem, om van de koning 
«jke waardigheid afstand te 
doen ; en tot aan zijnen dooi 
buiten , de; stad te wonen,' 
hij beweende zijne zonden, 
en overleed in het jaar rf 
vóór J, C. Hij werd ia te 

velden, waar de graven , waai' ue grave« der 
Koningen waren, doch w 
hij melaatsch Was, op eene 
afgezpnderde plaats, begw 
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ven. JosEPitvs (Ant, 1. 9. 
c. II.) zegt, datimen, toen 
AZARIAS- ondernam * om wie
rook in den tempel optedra-
geny eene geweldige" aard-; 
beving gevoelde, en dat, 
de tempel zich van hoven ge
opend hebbende, èéhë ïichfrï 
straal het voorhoofd des kó-
nings trof* waarop «hij: da
delijk» niet mêlaatschheid be-: 
dekt werd:: Hij voegtc er 
bij ; dat de" aardbeving zoo 
geweldig was ^ dat"; er feen 
gedeelte van dèh herg, aan 
üs westzijde ivan.Jeruzalem, 
"gelegen, afscheurde :;en vier 
stadiën ver weg rolde JJ en 
dat daardoor de; tuinen des 
fconings xvernieldL werden•$ 
door de: aarde ,*'Welke op 
dezeïfe werd opgehoopt. 

AzAMAs, zoon van OBED , ; 
een Profeet,;die rdoöï den 
Heer tot ASA y koning van 
Juda\ gezonden werd, die 
eene uitstekende overwinning • 
op ZARA, koning van Chus 
behaald had. Hij vermaande 
hem, dat hij standvastig in 
den dienst van den waren 
-God blijven zoude.: p e woor
den van den Profeet maakten 
zulk eenen, indruk op den 
koning*, dat hij „alle afgoden;, 
die nog in zijne staten wa
ren , liet vernielen. H Par; 15. 

AzaniAs, een Joodsche 
hoofdman, aan wien met 
eenen anderen hoofdman, JO
ZEF genoemd, de bewaking. 
van Jeruzalem, door JUDAS , 
«en Machabecr. wepl toevet» i 

|trouwd.. Deze twee ofiicïe-
! ? " fil §eI»kkigen uitslag 

Z ; T ^eb ,bende ' wildéW 
^ o o r d e v ü a n d e n t e g a ^ b e . 

stojden i Vook :hunn^,B a f f l n 
beroemd maken; maar zij wetl 
denzeer;in hunne verwacht 
tingtte leur gesteld; want zij 
werden door GOKGÜKS -bij 
Jümnia overwonnen en ver
loren • 2,Q00 •mannen:, wijl zij 
zonder bevel j en zonderde» 
geest, die de overwinning 
op de ;vijanden,fiodsigeeft^ 
gestreden hadden: aaokWgÊ 
öns de H. Schrift zelve* dit 
m met tot het getal diege
nen behoorden, door welker. 
•handen' de .Heer het. heil 
van, Ismël wilde bewerken.: 
Ipse yön Mant, deuisêntóm 

virómmilliorjimsysriquof 
'éalus- Jitcta" est-iii J ssaë t 
IvftÏAeH. ;5 . •. ,. • •;„:,,..„.;«,..,.;, 

AzARÏAS. 
NAGO. 

Zie AB»E» 

_ AZARÏAS, een Italiaansch 
Habbijn, de schrijven van een 
Hebr^euwsch boek', gefitëld : 
Met hehtder oogen,tQ Man^ 

m hetwelke hij vele gëschied-
en.oordeelkundige punten be
handelt. De boeken der 
Umstenen, welke zeex- nvel 
bij hem bekend waren, wór
den dikwijls in hetzelve aan
gehaald , en men vindt in 
hetzelve ^ eene geschiedenis 
der vertaling van de zeven
tig , naar die van ARISTEÜS, 
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A Z E , een Babhijn verza
melde, volgens pater MOKIN, 
in het jaar 500 of 600» den 
Talmud van Buhjlonië, 

AZ^BEZ (Don DIEGO JU') 
Bisschop van Oma, tracht
te bij de Kanoniken zijner 
Kerk verbeteringen toevoe
ren en hun het ordcns-leven 
naar den regel van den H. 
AÜGUSTINUS te doen omhel
zen. Met dit inzigt liet hij 
de oogen op DOMINÏCÜS val
len , om dezen in zijn ka-
Ïittel te doen'treden,'daar 

lij hem voor zeer geschikt 
hield, om de • hervorming, 
welke hij voorhad, te on
dersteunen. DOMINICUS vol
deed aan zijn fverzoek > en 
herstelde in dit Kapittel den 
geest van nederigheid en 
versterving. Eenigen tijd 
daarna gaf hem de Bisschop 
van Oma de Priesterwijding 
en benoemde hem tot' On
derprior van zijn Kapittel, 
daar AZÉBEZ , die den re
gel, welken hij aan de an
deren had voorgeschreven, 
•omhelsd had, Prior van het- : 
zelve geworden was. In • 

„ het jaar I20é zond AXFON-
sus, koning van KasUlië 
den Bisschop van Osma naar 
Frankrijk, om het huwelijk 
van zijnen zoon FEEDINANJD, 
die zijn opvolger was, met 
è& Prinses van Zmignan, 
dochter van den Markgraaf 
HUGO te bewerken. De 
Bisschop bij. AWONSÜS te
ruggekeerd zijnde, ten ein
de berigt van den uitslag 

zijner onderhandeling te ge
ven, werd Jtnet eene prach
tige equipage naar Frank
rijk teruggezonden, ten ein
de de Prinses, niet welke 
Prins FERWNAND in den echt 
zoude treden» aftehalen. 
AZÈBEÏ; liet zich steeds door 
Dojvnxioifó vergezellen. Op 
hefc slot, Ga.ce , de residen
tie van den Markgraaf ge
komen zijnde, veraöiacaatj» 
dat de Prinses overleden 
waf>'. betroffen over de on« 
bestendigheid der aaïtlsclw 
zaken, besloot de Bimclmg 
niet naar zijn land tern« te 
keeren, -waai henen hij zij
ne eguinagie zond. Van 
daar begaf hij zich naar 
Mome, ten, einde van'Ixw* 
CENTTOS I I I . toestemming w 
verwerven, om met Dosn-
Nicus mLimgiiedea te Wijven 
en aldaar aan :de bekeerisg 
der Aïbigensen te werken. 
De Paus bepaalde het ver
blijf van den Bisschoii »? 
twee jaren, hem bcveW0 

om na dezen tijd tot '4f 
kerk terug te keeren. " e 

Bisschop begaf zich ™® 
Frankrijk, alwaar hij & at" 
gezanten van den Paus afge" 
schrikt vond, door de ge«n|? 
vorderingen, welke *Ü' j*jj 
de Albigenzen maak'6* A-
ZEBDZ tochtte de afgfa»™" 
te overreden, dat, indien j j 
hunne equipagies en »' 
pracht, waarmede zij ' l l}n 

waardigheid wilden votftoo-
gen, afschaften , hunne Pr?" 
diking meer vruchten zo»(^ 
voortbrengen, ftij gaven «en 

http://Ga.ce
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bijval, en hadden geene re
den , om zich hierover te 
beklagen. Eenigen tijd daar
na begaf zich de Bisschop 
vatt Osma, hoofd der zen
ding , naar zijn Bisdom, van 
waar hij voornemens was, 
weder naar Languedoc te
rug te keeren , toen de dood 
een einde aan zijne loop
baan maakte. 

129 

AZEVEDO (IGNATIÜS) , een 
Jesuit, in 1527 èe Porfo 
geboren. Werd, in den ou
derdom van 26 jaren, tot rec
tor van het collegie van den' 
H. ANTONIÜS te LisSahon, 
vervolgens tot rector van de 
Jesuiten • van Brague be
noemd, en vertrok eenigen 
tijd daarna naar Brazilië, al
waar hij zich onvermoeid aan 
de bekeering der ongeloovi-
gen toewijdde. Naar Lissa-'"' 
bon teruggekeerd zjjnde, ge
voelde hij zijn' ijver voor 
de verspreiding des gelöofs 
op nieuw in zijne ziel ónt-
vonken, en werd tot hoofd 
van 39 zendelingen geko
zen» die in 1570 naar Bra
zilië vertrokken, om de wil
den te bekeeren» Zekere $ou-
iu, een zeeroover van Diep-
pe,, zich van het Schip, 
waarop zij. zich bevonden , 
meester gemaakt hebbende, 
offerde hen allé op aan de 
schim van CALVINUS , wiens 
leerstelsel hij omhelsd had. 
De sierlijke" schrijver van 
het T&ea'trim Crudelitdiü" 
merkt op, dat de ketters 

Hl. DEEO 

niet tevreden met eene zon-
dige onverschilligheid 

ora-
trf,n,fc „ Verwijzing der 
wxlde volken, den Catholij-
ken nog door o n ^ n g c i , ^ 
Ice wreedheden beletten, om 

1 hun het licht des gelöofs 
over te brengen; ' 

. , ' . . . FlueUisque sacro gceïe-
rata cruore ; ïnflcit, externis Chriatumyut 

•': ", grocularceat arit; 
Scilicet iit ijenio rjuce npgligit 

ipsa nefando, „ 
; Per caedes adimat popalis ca 

Pater DE BEAUVAÏSV een Je- : 
suit, heeft het léven van. 
Pater IGNATIÜS AZEVEDO , de 
geschiedenis van zijnen mar
teldood , en van 'dïeh van zij
ne 39 togtgenóotèh' in hét" 
licht gegeven, 1744 in 12.» 
Meri« vindé in dat wérk hét 
besluit van Pau» BENBMC^" 
TÜS XIV., van den 21 Sep
tember 1742, hetwelkJeené 
voorbereiding tot hunne hei-
lig-verMaring- was. —« Men, 
moet hem niet verwarren met -
LODEWMK AZEVEDO, eenen 
anderen Pörttigeschen Jesuit, „ 
die met goed gevolg l ié tE-
vangelie ïn hthidpiepré- > 
rdikte, èn 'in- 1634 in' dén 
ouderdom vari'61 jaren över->a 

léedj Hy heeft hei nieuwe 
Testament en .een'en Gaté-; 

chismus itf het Èthiöpisch, 
ivértaald. "" ' 

AZEVEDO (pon JEROMÏO) 
.veldheer der Portugezen ten 
tijde=van^ hunne overwinnin
gen op het eiland CellonS 
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De Portugezen in het jaar 
1590,eenen grooten BÏagte-
genJD.o» JulN VAN AUSTR*J.I, 
die toenmaals onder den naam 
van FJMAIA DJSBMA , koning 
van Clandia was, verloren 
hebbende, kreeg AZEVEEO 
van den koning vm Portu
gal bevel, nog eene po
ging- te doen, om zich van, 
liet koningrijk Candia mees
ter te maken. De veldheer 
Jïgttë een magtïg leger, met 
hetwelke hij tot Balienet 
voortruktë, waar de eerste 
slag geleverd werd, en waar 
LOPEZ slag en leven verloor. 
Hierna liet AZEVEDO den ko
ning van: Caifdia uitdagen. 
JEr wèjrd slag geleverd, maar 
<lePortugezen waren, ondanks 
de dapperheid van hunnen 
veldheer, niet gelukkiger , 
daar deze met veel moeite het 
overschot van zijn leger tot de 
stad Columh.9 terugvoerde. 

• • ,~ - \ , - ,... y:,1 ... ; 

AziïJGA .ASKON." ~ Zie 

AzpV leermeester van den 
Jberoèmden ACCORSO , en zelfs' 
een der eerste leeraren van 
het Romeinsche regfc aan' de 
universiteit van Bologna, 
overleed aldaar in- het jaar 
1200,: Zijn kort begrip en 
ssijne verklaringen over de 
Pandëhien en het wetboek, 
zijn te Spiers in 1482, in 
'm, gedrukt, 

'AZON (POBTIÜS), een regts-
geleerde uit de 12.de eeuw, 
bijgenaamd de meester van 

/iet: regt en de bron der 
wetten, te Bologna en tv 

MontpeUier hoogleeraar in 
de regtsgeleerdheid; JVa de 
herstelling der Pandeken, 
werd de school van Bologna 
beroemd door de lessen van 
IRNERIÜS, die in deze stad 
de regten onderwees. Zijne 
leerlingen MARTINUS, BÏJMA-
Rius, PILEUS, hielden dossen 
roem staande , maar Azos, 
kweekeling van dezen laat
s te , maakte haar nog be« 
roemder. Hij w a s zoo drif
tig bij het redetwisten, dat 
hij eenmaal zijne tegenpartij 
dpor eenen slag met kn 
kandelaar doodde. Men voegt 
er bij, dat h i j , gedurende 
zijne gevangenis, dikwijls 
uitriep: ad bestias, adfasti-
as; opdat men toevliigtzou
de nemen tot de wet, die 
dezen titel voert, endiebe-

-veelt, dat mfen de straf van 
eenen misdadiger, die in 
eenige wetenschap of in * 
eene of andere kunsf heeit 
uitgemunt, verligten zal 
&yne regters;,. die weetnic-
tm waren, en zich verbeeld- -
den, dat AZON hen bij ^ 
naam noemdo, dim z(j ver
dienden, veroordeelden hem 
omstreeks het jaar 1200 ter 

.«ood, en ontzeiden hem 
de eer der begrafenis, ln-
:tusschen komen eenige ge
schiedschrijvers-, die »*" 
°P gelijktijdige schrijve»'8 

gronden, omtrent het schan
delijke uiteinde van Az«̂  
niet overeen, hetwelke H 
voor een verdichtsel houden-

http://12.de
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Men heeft van hem eénRori 
legrip en eommentaria óver 
het wetboek en de instellin
gen, Spiert 1482, in fol. 
doch thans worden dezelve 
niet meer geraadpleegd. 

AZOB (JOANNES), een 
JSpaansch Jesuit, Hoogleer-* 
aar te Alcala en te'Rome i 
overleed in 1603 in de laatst; 
genoemde stad. Hy heeiï 
redekundige óhderrigtingèn V 
ert andere wérken nagelaten': 
Deze onderrigfingeh droegen 
de 'goedkeuring van BÓSSUEÏ 
Wég, die dêrzelver lezing 
in zijne Synodale êtatittéii 
aanbeveelt. CJCEMENS VIII. 
heeft door eene breve* in 
het begin van hêt eerste 
deel geplaatst, het drukken 
van dezelve goedgekeurd. 
Men vindt verschillende uit
gaven van dezelve te Bome, 
te Venetië f te Keulen, te 
Xiyon .enz. "gedrukt. 

> A.ZPII.CUETA ! ( M A R T I N U S ) 
bijgenaamd NAVABBE, om
dat hij in het koningrijk, 
hetwelk dezen naam draagt, 
geboren i s , volbragt zijrie 
studiën in Frankrijk,. te' 
Cahors en te Toulousei 
Priester en regulier kanónik7 

van de orde van dén-H.. 
AUGÜSTINUS geworden zijn
de , óndér\ye'es hij te Tpu-
lousè, té' Salülnanka eh te 
Coimbra, 'de regtsgeleerd-' 
heid, en werd van alle kan-
Jen als de godspraak van 
het regt geraadpleegd-."-'Jï^n"' 

vriend BARTHOÊOSIËUS CA-
RANZA, een Dbminikaner, 
om beschuldigingen van ket
terij , naar Rome voor de gees
telijke regtbank (ia^uisitïon) 
gezonden zijnde, zeo begaf 
zich NAVARRE j die reeds 
een tachtigjarige grijsaard 
was, derwaarts *•'• omhem te 
verdedigen. De Paus- be
noemde hem tot JPóeniten-* 
tiarius. Hij had- een zéec 
zwalr ligchaamsg^steï y sjfc 
weinig, en koesterde zulle 
eene groote liefde jegens de 
armen, dat hij er< nooit een' 
ontmoette, zonder dèrizelven 
eene aalmoes tegevenj' méa 
merkte op, dat zijne muil-
ezélih bleef staan ? als" de
zelve armen zag komen; 
l i j overleed té RÓme^ den 
21 Junij 158ö> M den ou
derdom van S3 jaren. De 
verzameling zijner wei'kè'ö. 

; is te Lifon in- 1597 en' te 
!' Venetië in1602 in het licht 
gegeven. Men vindt in de-

I zelve méér geleerdheid', dan 
naaitwkeurigheid, maar o-

; veral uitmuntende grond-
j Stellingen, en juiste, en ge» 
: zonde bewijzen. Hij was de 
| oom van den H.JFIIAÏJCÏSCÜS 
j XAVERIUS, door zijne zuster, 
i MARIA 'AzPttcirETA,' welke 

de moeder vaif den Heilige 
: geweest is. Hij wilde zij-
; neri neef op deszelfs reis 
| naar Itidiè' vergezellen, en 
i zich aan de bekeering der 
I ongeloovigen toewijden; maar 
, deẑ e moed ging zijne krach
ten te boven. » Ik zou 

2 
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daar mj'ne dagen geëindigd 
hebben, zegt hij in z j j n 
handboek, indien . XAVJEBI-
vs, mij, uit hoofde van 
mijnen ouderdom, niet on
geschikt voor de vermoeie
nissen zijner zending ge
oordeeld, en hij mij, %» 
zijn vertrek, niet geschre
ven had, dat ifc mij over 
zijne afwezigheid troosten 
sonde ^oor d e h o 0 p v a n 

elkander in den hemel we-
dertezien." 

AZZOUN! LAÜREMTïtrs), 

)ri?m o \ l n h e t hertogdom 
M ^ ' « ^ e e n e aanzienlijke 
i g l e geboren, w e r d J i „ 
H ^sschop van Nami, 

mjfceowta. van URBANE 
ziin7 t

H f J i e l hem hard, 

f ^ o v e r i g 2 f e 
^ B J e l d i e h t e n ? ^ g 

z ' jn met veel w««i, -Jf ' e 

s c h r e v e n e n e p n r j s h e i d ^ -f e W d e i r ^ r e z e -

in he t Markgraafschap van 
. 4 ? » geboren, werd den 
2 Maart 1054 doorlwocEN-
aros X. tot Kardinaal Dia. 
ken benoemd. De koningin 
CHRISTINA, die Home m 
haar verblijfplaats had ge
kozen , achtte, hem hoog en 
stelde bijzonder veel ver
trouwen in hem. AXEXAJT-
»ER VII. had hem mi deze 
Vorstin aanbevolen, om hare 
zaken te bestieren, welke 
door hare verfovisting, ai 
door de Weinige zorg, we\> 
ke men had, om haar Aan» 
jaarwedden, te betalen, zeer 
in de war geraakt wen. 
In den beginne was zij over 
deze voorzorg niet zeer te
vreden , maar naderhand zag 
zij de noodzakelijkheid en 
de wijze strekking van de
zelve in. AZZOMM werd 
haar vriend en erfgenaam; 
maar. hij,had slechts 50 da
gen genot van deze «rfflok 
«ij overleed in'1689 inden 
ouderdom van 67 jaren. Vow 
zijne benoeming tot Kardi
naal, was hij Secretaris der 
breven ad principes geweest» 
en had,zich,in deze bedie-
ning door zijn sierlijk Latijn, 
door zijne vlugge en verhc-

,,, v ene denkbeelden 
zoo zee' 

onderscheiden, datto°CEN" 
TWsX. hem den naam van 

I ARJEN» gaf. Hij gaf in he<; 

Jtaliaansch bepalingen over 
het houden van het conclave 
«» het licht, welke later on- » 
«er den volgenden titel i« 
het Latijn vertaald zijn g6" 
Worden: Apftorismipmtici' 
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B. 

J Ö A A C X (JOACHIM) een U-
trechtenaar, werd den 10 Au
gustus 1562 geboren, en was 
niet alleen Pastoor, maar 
ook sekretaris van het pro
vinciale hof. Hij betoonde 
veel ijver voor de versprei
ding van den Calholijken 
Godsdienst, en stichtte het 
roik door zijne predikatien 
«n geschriften. Hij heeftin 
S?*// J S e S e v e n : l'°-De 

ïi Jr de AAvokaat van 
alle Catholyken. — o.o i)e 
valsche gronden der slechte 
%fj?hken. - 3.0 Excom
municatie van aiu j . e t t e r 
st™tSperSonen gemmde 
^ffpAen. Nog heeft men 
van hem Ie Balai delacon-
science (de Bezem van het 
&eten). H i j overleed te 
Ï619. d e D H SePte™*>*r 

BAAL, ofBE t , i s , volgens 

jan dezelfde beteekenis als 
M O 1 0 C H , e e t t n a a m d e r ZQn 

ïs. Wat hier ook van zijn 

«AAI, 0f MOLOCH menschen-
w e r s , hetzij volwassen men-

schen of kinderen, en deze 
goddelooze eerdienst vreid 
dikwijls door de Joden, on
danks het uitdrukkelijke ver
bod Gods (DEUT. 12.) nage
volgd. JEREMIAS verweet 
hun, dat zij kinderen ter 
eere van BAAI, verbrand (19) 
en aan MOLOCH toegewijd 
hadden (32). De rabbijnen, 
die de afschuwelijkheid van 
deze zondige offers wil&n 
bewimpelen, beweren, dat 
hunne voorouders geene hin
deren offerden, maar, dat 
zij dezelve slechts door het 
aan MOLOCH toegewijde raar 
lieten loopen. De uitwij
kingen van JEKEMIAS. niet 
de wet van BeuteronomU^ 
vergeleken, schijnen het te
gendeel te bewijzen. I>^ien 

bij den eerdienst van B ^ 
het niet altijd aan iemand w 
leven kostte, zoo werden 
«ijne altaren ten minste toch 
dikwijls met het hloeA va» 
ztjne eigene priesters be
vochtigd. Men ziet zu « 
uit de offerande, dooiMveike 

EWAS hen uitdaagde, «et 

vuur uit den Hemel te doen 
nederdalen. » Zij bragtf, 
zich, zegt de gewijde schril
ver, volgens hnn gebruis» 
niet messen en vlijmen Vf°n" 



B A . C . 135 

den (oo, (ot dat zij met 
Ïj]oed bedekt waren. JOSIAS 
v«rnielde de altaren, welke 
AcHAz denzelven op de vlak
te van zijn paleis had ópgë-
rigt. DiNiëii haalde het 
jstandbeeld omver, jen ver^ 
woestte den tempel, welken 
hij te Babi/Un had. Men'is 
van gevoelen s dat, hét ;af-
godsbeeld van.-B-im Jxefe eerr 
s;te g'edenkteeken gëwéèst is'i 
hetwelk het bijgeloof heeft 
opgerigt. Zie -pimwï : .;; 

«. BAAX-B (HENDRIK VAN) , een 
Nederlandsche letterkundige 
in 1782 geboren, maakte 
zeer?goede studiën aan de 
Universiteit van Ifeydeti, en 
Üeed zich" vooral als een 
goed dichter kennen.,; Hoe
wel hij verscheidene^ levende 
talen meester was , schreef 
hij ènkël in het Nederduitsch. 
Zijne gedichten zijn vol vuur 
en sierlijkheid, én bezitten 
in het algemeen eenen naauw-
keurigen en welluidenden 
stijl. Behalve verscheidene 
'dichterlijke opstellen heeft 
men van hem twee treurspe-, 
len, die met hét beste ge
volg inden AmsterdamSchen 
schouwburg ten tooneeïe zijn 
gevoerd v zij dragen ten ti
tel , het eene De Sarracë-
nen, Maart 1809; en; het 
andere AÏ<EXANDJ3R , 1816; 

1:4 

VAN BAAtE was ïid dér Ifife' 
terkundige maatschappij #*« 
mna SedwwyteDordrecM, 
jn.welke laatste s tadï hii 
den 12 Februarij 1822 over
leden is . » 

BAAN (JOANNË&DE), sohil-
der van Eaarlem in Öe 17.e 
eeuw, onderscheidde zich 
dooï . zijne. -portretten», ver
vaardigd in deiff smaak van 
die "van VAN' Üdc& (*). Hij 
overleed in 1702 in den 
Haag, in den ouderdom vai« 
69 jaren; K ,'? ïr.*--.-'H".-"•> 

, BAARI,AN0. • W Zïe BAK-
J D A N D U S . - • - •• "•• •;>• • ' ' ••'-•' 

BAABLÉ (KkpATt VAN); —> 
Zie BARLAEUS. 

BAARSDORP (GoftNEtts VAN)V 
te Baarsdorp: f biy de stad 
G'oes geboren:, Werd ridder, 
en geneesheer, van-KARBX. V. 
Hij heeft een werk over de 
gëheele geneeskunde ge
schreven , ten titel voerende : 
'Methodus universm artis 
Medicce. Brugge 153Sj' 5 
dj." in fol. 

;BAARSHORP (MARINÜS CÖK-
NEMS), zoon van den-voor
gaande , werd te BïêZUtge 
op het eiland Zuidbevetand; 
alwaar hij geboren was , 

iXdliMn HnilHjiMI 

(*) Deze waarlijk achtenswaardige man ontsnapte 'twee malen als 
door een wonderwerk aan de dolken dér sluikmoordenaai's, en deze 
Moordenaars waren -'kunstenaars eren a}s hij,, die ijverzuchtig wa-» 
ren op zijne bekwaamheid. Het geims ïrritalile mtmn ï£} ge\i$t 
Men hier ziet, vool' meer dan éene uitlegging vatbaar- • -' 
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Triester. - Zijn, ijver deed 
hemr naar de gewoonte Van 
firn , .tijd ueen, pelgiiinaadje 
snaar. Jeruzalem ondernemen. 
Ha zijne terugkomst werd hij 
bestuurder van het, gasthuis 
Pntereyken genpeind, het
welk in 1525. te Mechelen 
gesticht werd* Hij liet ibi} 
testament al Z1jne goederen 
•aan hetzelve na , bestemd 
Toor het onderhoud van ee-
ïwge arme kinderen, die in 
hetzelve vait hun negende 
jaar af in, den Catholijken \ 
godsdienst onderwezen wor- i 
«en, lezen, schrijven en 
« 7 % c h ^ I e e r e n moesten, 

^.ttchdit 
geacnt dichtstufc, ten titel-

ft te«gÉ in hetzelvf S 

2diedicir^edefu^cïi;i 
naat™ uil' ,y n e landgë-
»ooten hebben hemmet V?n-
SïTl f ïaTs raaa^-
deïzeW ben hen* b e n e<*<* 

»«** Vriesland A>» *r*ton 

Woda«^Brazilië. u « w a s 

S ^ n e e s h e e r , J S ' ^ Ï Ï 

fl • BAASA, zoon van ABIAS. 
overweldigde de kroon vim 
Israël, na NADAB , 'zoon van 
JEROBOAM, zijnen koning, ge-
dood, en het geheele geslacht 
van dien vorst vernietigd fe 
hebben. , BAASA verklaarde 
vervolgens aan AZA, koning 
van Jnda, (den oorlog, en 
gaf zich aan allerlei buit en-
sporigheden over. God zond 
den Jt»rofeet JEHU tot hem, 
om hem met zijne straffen te ' 
bedreigen, indien hij zich 
niet beterde; maar dezevotsf 
antwoordde niet op dé ver
maningen van den Profeet, 
dan_ door denzelven ter dood 
te Jaten brengen. Hij zelf 
overleed korten tijd daarna, 
en God bragt zijne bedrei
gingen ten uitvoer op de na
komelingschap van dien god-
delooze, door de hand van 
ZAMBRÏ, die deszelfsgehee
le geslacht vernietigde. Eu, 
zijn zoon, volgde hem i" | 
het jaar 930 vóór S.C. &• 
de regering op. 

'BAAS-ET (CATHARINA) eene 
barones, zeer ervaren in de 
geschiedenis «n a a r d 
kunde. Zij Was oorspronke
lijk uit Zweden, en hadhet, ! 
behalve de vorderingen in 
de bovengemelde wetenschap
pen , ver in de teekenkunst' 
gebragfc, zoodat zij zelve de 
tij ̂ rekenkundige Óommenta-
J*xa> welke zij geschreven 
had, teekende, doch welke» > 
°m Öe fouten, die in dezel
ve gevonden werden, nooit 
i n het licht zijn verschenen ? 
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voor het overige werd zij voor 
zeer geleerd gehouden. 

BAAZIÜS. — Zie BAZIUS 
(JoANNES). ,' . 

BABA - HASSEIN van ïspa-
Jmn, aan eene straat van 
welke stad hij zijnen naam 
heeft gegeven t- was een 
schoenmaker. Terwijl zijne 
Vrouw linnen waschte in ee
ns gracht bij haren winkel, 
fcemerkte zij. eensklaps, dat 
het water stil stond en dik
ker Werd. Zij dacht, dat er 
eette instorting had 'plaats 
gehad, die den loop des wa
ters, belemmerde, en opgen-
hlikkëlijk ging zij haren man 
loepen.» De schoenmaker 
ging in de gracht, en de 
aarde verwijderende, werd 
hij zeer' aangenaam verrast, 
verscheidene stukken goud 
te ontdekken. Zij vonden 
'aiet' minder dan vier vazen 
vol met dit rijke metaal. De 
schoenmaker en zijne vrouw 
dachten nu eene aangename
re levenswijze te moeten be
ginnen,' en kochten onder 
anderen eenen prachtigen 
tuin. Daat de overvloed den 
huisselijken vrede gestoord' 
had, twistten de beide echt-
genööten" met elkander en 
vochten eindelijk, De vrouw, 
die mishandeld was, leende 
enkel het oor aanhare wraak, 
«n ging aan den provoost al
les openbaren, wat er was 
voorgevallen. De man en 

• £e vrouw werden in de ge

vangenis geworpen, waaruit 
men hen, na hen langen 
tijd als dieven van de goe
deren des konings, aan wien 
de gevondene schatten be-
hooren, opgesloten te hebben 
gehouden, én hun alles te 
nebben doen bekennen, wat 
men weten wilde,, eindelijk 
naar hunnen winkel terug
zond , om hun brood even 
als voorheen te winnen. 

BABEK (KHORREMY of HAR-
HAMY) , een berucht bedrie
ger, verontrustte Péfziê' in 
de 8.e eeuw, en was het 
hoofd eener niéuwe Sekte , 
waarvan de leerstellingen en 
de geschiedenis niet tot ons 
gekomen zijn. De bijnamen 
van KHORREMY of HARRAMY , 
Welke men hem gegeven 
heeft, schijnen 'de grondsla
gen van den Godsdienst aan-
teduiden, welken hij beleed. 
De eerste beteekent een aan 
de zinnelijke vermaken over
gegeven man; zijn godsdienst 
droeg den naam van Khor-
rem-Dyn, (Godsdienst van 
vermaak)j de tweede betee
kent een dief en een misda
diger. Zonder vermetelheid 
kan men geloovert, dat deze 
bijnamen, beide aan zijne 
Sekte pasten, want van eene 
toomelooze losbandigheid tot 
alle andere misdaden is de 
afstand niét zeer groot. BA-
BEK verkreeg in Perzië en 
Armenië eene menigte aan
hangers ; hij ging met de 

| wapens in. Se hand zijnen 
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godsdienst \roor(nIanten, het 
hoofd biedende aan de Ka-
liefs , : wiens schrik hij ge 
durende meer dan, twintig 
jaren was,- Bagdad zélfs 
sidderde eenen oogenblik bij 
zijne, aannadering.1 Maar na 
dat in 837 na J.JC. het le
ger der Sektarissen gesla
gen was, werd hij zelf ge
vangen v genomen, met een 
zijner broeders zijne zeven
tien kinderen, en 3,300 zij
ner voorstanders naar Bag
dad gevoerd. Zijne verne
derende intrede was een feest 
voor de inwoners 4er,stad, 
J*e elkander geluk .Wensch-
teiij eindeJyk niet meer voor 
hem fe weezen te hebben. 
« e Katitof MOTASSEM dacht, 
dat hij zich slechts ten hal» 
ve zoude wreken, wanneer 
hij hem op de gewone wijze 
Jeed sterven; oi>k deed hij 

« f ikken , en stelde hem, 
a dus verminkt op het open-
toe plein teh toon. De 
voorstanders vanBABSic door 
d«n .dood van hunnen aan
voerder ontmoedigd, verl 
g u l d e n zich A f s c h i l -
lend0.Ja„den, alwaar ziï 
vruchteloos trachtten, om 

S ? e s°™f!ens te h™&™~ 
onder de verschillende gPfc-

sproten, vermengd. - ' 

«raaf v a n ) w a s u . c a , 

teï Kf?teft OHt" 
** »* en een der vermov 

Ij gendsteGrootenvanBultsc/ï-
land.,. Onder de; zwakke re
gering van keizer LOBEWUK 
het /dndr\yi&m bevelen men 
in het minste niet achtte, 
was in BuUschland alles 'm 
verwarring en in inwendige 
onlusten gewikkeld,. Ook 
was er eene verdeeldheid 
ontstaan tussctien ÉüDoii", 
Bisschop van Wurzburg en 
den Graaf van BABENBERGJ 
dit gaf aanleiding, dat de 
laatste in het gebied \»n 
den eerste viel, ,4e stad 
Wurzburg veroverde en ver-
woestte, enKoENRAAD) den 
broeder desBisschops, Jood-
de. Uit hoofde van deze 
openbare inbreuk op den land-
vrede, verklaarde hem h** 
zer LODEWIÏK voor eene" 
vijand des Bijks, en trok 
met een leger op hem los; 
doch AiiBÈHïUS lachte fo 
zijn sterk ; kasteel den on
vermogende uit. De fceis«r r 
wist geen middel te beden
ken , om den Gcraaf te na' 
i e ren , toen zich Hwf0' 

IJ Bisschop,van 3Ienz, bijnelB 

jaanBood, om hem den »a»" 
iige in handen , te spelen. 

I Hij kwam op het slot van 
Lden graaf en zocht denze1" 

ven te overtuigen, boexef 
de keizer wensclite> 0 ,n nl 

der minne met hem te on
derhandelen, stelde hem o j 
voor, dat ongehoorzaamhei 
jegens den gezalfden gw* 
der nimmer een goed eint-

hij to* zoude nemen, en dat...... 
«iet eeuwig, even gelijk e ^ 
das m zijne vesting zou W*1* 
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len leven» .daarenboven -be^ 
lopfdè hij Hom met eerien eed, 
dat hij hem weder ongehin
derd "op zijn slot terug zoude 
brengen." Door deze reden 
en hejofteti Het'de. graaf zich 
overhalen. Z% bestegen hun
ne jjaarden' e n draafden 
welgemoed naar het leger.< 
O P eenmaal veinsde de Bis
schop zïch,',pni>asseïjijlc, het-! 
wpii%hijdaaraan toeschreef,; 
dat hij: nog, ïiU(ll1<:er?n was j 
hij verzocht daarom den graaf 
texugtekeeren, om eerst nog 
een ontbijt op het, kasteel 
te gebruiken. Deze stemde 
hier gaarnje in toe,: en,, na 
het ontbijt genuttigd te heb
ben,, begaf, pen zich weder 
&P i weg, ,|n "het leger aan-
gekomen, ward? de ^graaf* 
in,plaats van tot een inond-
ge-sprek niet.dcn keizer toe
gelaten: te worden, dadelijk 
gevangen^ genomen, en het 
doodvonnis over hem uïtge-
Bproken. Hij wendde zich 
tot den Bisschop en herin
nerde hem aan de met eenen 
eed bevestigde belofte, doch 
HATTO- was trqiwelooS ge-
getïoeg, hem- te laten zeg
gen i dat hij rzjjne be|ofte, 
vervuld,, en, den. graaf op 
het slot teruggebragt had,, 
hij moest zich maar aan het 
ontbijt herinneren, en hij 
had niet:beloofd hem twee
malen terug te brengen. De 
graaf werd ter dood gebragt 
en zijne goederen verbeurd 
verklaard. Zijn zoon A L -
ÏETITÜS verkreeg daarop toch 
liet niarkgraafschap Oosten-

| rijk, dat zijne nakomelin-
; gen, welke hertogen wer

den , tot in; 1246, in welk 
jaar de liiuè met HENBBÏK 
J, uitstierf, bezaten* 

BABEÜP (FRANcrscus-Noët), 
', té, Saint ~Q,mntm van arme 
| ouders geboren ,ï trad in het , 
i Jaar ITT/, in^den dienst van 
; een/weldadigHeer, hij ÏRóye 
\ wonerideV Wijl deze geest en 
j 'aanleg voorde studiebijjoëm 
i bespeurde, liethij hem lezen, 
:' schrijven en.de landmeetkun-
< de leeren. _*B4?3B;UP«bewees 
I zijne ( dankbaarheid', aan .zij-
| nen wéldoener, door tegen 
; hem'te: pleiten. Commissaris 
! dei; Jande^jen geworden, 
\ duurde het J niet lang lof hij 
: gaf-ziet aan zijne natuurlijke 
I onzedelijkheid over, die hem 

al de daden zijns lévens op 
' zich zelve als onverschillig 

deed beschouwen.,, Hij be
ging eenevervalsching, wei'd 

; iivdecitadelvsiiArras opge
sloten, uit welke hij tijdens 
de omwenteling ontsnapte. 
BABEUF de aandacht des volks 

: op zich willende, vestigen» 
hragt de Demagogische grond
beginselen tot de grootste 

; overdrevenheid. Hij gaf zich 
den bijnaam van GRACCHUS , 
en, in een dagblad, hetwelk 
hij in het licht gaf,nam hi j , 
in navolging van zijnen pa-

: troon, den; titel ymVol/ts* 
trihmn aan. Daar verspreid
de hij zijne rampzalige grond
beginselen,- predikte de ver-
tleeling der goederen, en 

I inaakte bepalingen ter regt» 
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een e . ® A l tó (Hei l ige) 
S S ? n

T J ! f t e l a r i sproot || 

Vaardiging van diefstal, roof n 
ën manslag. Bij den val van 
BoBESPlERBE, W e r d fiÜ a l s 

zijïr opvolger beschouwd; 
en indedaad BABEUF Stelde 
zich aan het hoofd der za-
liierizweerders, die in Franh-
t'tfk, elk gematigd bestuur, 
dat op stellige vwetteh ge
grond was, omver moesten 
werpen. Door verscheidene 
zijner medepligtigen aange
klaagd , werd hij gevonnisd 
en in 1797, in den ouderdom 
van 34 jaren, ter dood ver
oordeeld. Hij bepleitte zelf 
zijne zaak met onverschrok
kenheid en eene:krachtvólle 
welsprekendheid; bekende, 
dat zijn ontwerp was, het 
bestuur omvertewerpeö, en 
al de leden der' geconstitu
eerde autoriteiten om te doen 
ibrengen, èn nooit wilde hij 
aiij'ne • medepligtigen noemen. 
De verhandelingen van dit 
beruchte pleitgeding maken 
6 deelen- in 8.vö uit. Be
halve het' dagblad te Tribun 
dupeiiple (de poïkstribïmri), 
fces'taat er nog van BAÖEÜF; 
Système de dépópyliïtton'>'.,. 
ötfla^vièefles crimes' de 
CAÉnïÈn (Ontvolkings-stel' 
sel of' hef leven èn de mis
daden van CAnniJEB) ' j I . J)l. 
in"S.vo, een werk, hetwelk 
hij geschreven heeft op den 
©ogenblik, toen hij büiteri 
de club der Jacobijnen ge 
«loten werd. 

de klein-dochtei' van keizer 
GAI.J.IENÜS. Wijl Zij, ' zoo 
als andere heilige dochters 
EUGENIA te Ëóme niet kon 
gaan bezoeken, deed zij haat 
langs andere wegen de nei
ging kennen, welke zij voox 
den Christelijken Godsdienst 
had, en EUGENIA zond haar 
twee gesnedenen, die haar 
onderwezen, waarop zij dooi 
Paus CoRNEUus gedoopt werd. 
Maar eene harer dienstmaag
den verraadde haar bij POMPE-
JÜS, aan wien zij verloofd 
was, wien zij verklaard, 
dat BABILLA het Christen
dom omhelsd had* en hoe
wel haar bruidegom haar bid
dende had! aangetroffen, üeü 
hij échter niet na, om'haar 
door middel van êenige vrou
wen aan te sporen, om met 
hem in den echt te treden. 
Maar wijl BABIIAA zich niet 
kon doen bewegen ,"zoö fo' 
Haagde zich'POMPÈJUS daar
over aan keizer GAHHBM»* 
die haar deed weten, dat z'j 
moest kiezen, om óf metïofr 
PEJUS te: hutvéh, of haar le
ven door den degen te ein
digen. BABIM,A sloeg h e t 

eerste voorstel andefinaal van 
de hand, zeggende, dat zij 
JESUS CHRISTUS tot Bruide; 
gon had gekozen > waarna zij 
in haar huis onthoofd WW»» 
wijl haar Woed niet gedoog
de , dat zulks inhetpuWieK 
geschiedde. Haar gedachte; 
nisfeest is op den 19 Juwj 
bepaald. 

' BABIN (FBANGisctrs)j &e 
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zoon ,van eenen advokaat, 
werd Ün 1657 te Angers ge
boren , was Kanonik, Groot-
Vikaris, Deken der Theo
logische faculteit dier stad, 
en titulair van het prioor-
schap van Pommier^Aigre, 
en overleed den 19 Decem
ber 1734; gedurende meer 
dan 20 jaren onderwees hij 
met den mees ten roem de 
godgeleerdheid, en onder
scheidde zich door zijne uit
gebreide kunde, enzijne deug
den. Hij i s j e uigever der 
18 eerste deelen, der uitgave 
in groote letters, van de Con-
ferentien van het Bisdom 
• Angers, een werk, dat zeer 
op prijs wordt gesteld en zeer 
algemeen verspreid is. Het 
vervolg is niet Van hém. De 
stijl van BABIN is zoodanig 
als dezelve voor dergelijke 
Werken vereischt wordt, af
gemeten , duidelijk, metho
disch en van alle schoolsche 
barbaarschheid verwijderd. 
Zijne vervolgers hebben hem 
niet geëvenaard; zij bezitten 
noch zijne sierlijkheid noch 
zijne naauwkenrigheid. De 
Conferentien van Anger,s 
bestonden uit 28 deelen in 
12.mo, die men tot 14 , in 
kleine letter heeft gebragt, 
en waarbij men later nog 5 
deelen gevoegd heeft. De 
laatste uitgave in 24 dl.« in 
12«° 17SJ> wordt zeer op prijs 
gesteld, en is de eenige, die 
gezocht „wordt. BABIN gaf 
in 1679 een Verhaal {Rela-
***<>») in het licht van het-
Sene» wat er op deüniver-. 

siteit van Angers, tenrop-
zigte ^van het Jansenisme 
had plaats gehad. 

BABINOT (ALBERTUS) , eea 
der eerste leerlingen van 
CAÏ/VINÜS, was in Pot f on 
geboren; hij bewoonde Poi~ 
tier», en ondervveés er ,de 
regten in de Universiteit.; 
Toen CALVINUS in 1536 in 
die, stad kwam, en er zijne 
dwalingen zaaide, vond hij 
bij BABINOT e^nen vruchtbar 

; ren grond voor dezelve. 'CAL?, 
VINUS verleidde ook eenïgê" 

• andere Hóogleeraars der Ü-
; niversiteit, en verscheidene 
officieren van het landsgeregl. 
„BABINOT beging de dwaas
h e i d zijnen leerstoel, zijn, 
eenig middel van bestaan,; te? 
verlaten, om; van stad tot 
Stad de leer zijns meesters; 
te gaan prediken. Hij liet 
zich den .goeden Man' noe
men. Later noemde men hem 
Mini-ster, wijl de zaal* 
waarin hij te 'Poitiers zijne, 
lessen in de regten had ge
geven ia Ministrerle werd 
genoemd, en >» van daar is 
bet gekomen, zegt jyUiaï-
BOURG , dat men aan de Pro-
testantsche herders, (in het 
;FranSch) den naam van,Mi-
nistre (Predikant) heeft gè~:. 
geven; eene woordgrondingrl, 
die men echter kan tegen-,, 
Ispreken." BABINOT , aan, difc,; 
zwervend leven toegewijd,. 
stierf in de uiterste ellende. 
Hij is de schrijver van een; 
werk la Christfade genoemd, 
hetwelk eene verzameling vans 
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Christelijke Oden, Klink
dichten enT Gezangen is , ; 
Portiers, 1560; geheel dooi-
het vergif der nieuwe ge
voelens aangestoken. 

BABIÓN (PETRUS) een Eh-
gelschman, die in het begin 
dei.' 14.e eeuw bloeide. Hij 
is, de Schrijver van een Cóm-\ 
metitarium op den heiligen 
MAÏTIIEUS, tusschen de wer
ken yan ANSELMUS van Kan
telberg gedrukt,' en van ver
schillende redevoeringen ,dië 
nog in handschrift bestaan. 

^ BABO (FRANCISGUS MARIA) 
an I n g e b o r e n , was Hoog
leeraar der /Esthetiek 
(kttiaakleer) te Munchen, en 
had het opzigt over het ko
ninklijk tooneel. Zijne too-
neelkundige werken behoo-
r e n > weliswaar, niet tot de 
volmaaktste, maar getuigen 
toch vandegelukkige begaafd-
iieden van derzelver schrij
ver. Zijnen roem te bevesti-

' gen, dit gehikte hem door zijn 
treurspel OÏTÖ VON WIT-' 
MLSBACii (1782), volgens 
JrOTZ VON BERLICHINGEN , dobt 
feoT^E, het eerste Ridder-
tooneelspel, he'twelke eigen-
UJK uitvoerbaar was, en zich 
«~L'7?U ^nde onder
scheidde. Ook in het Bur-

scheidtzich het door k m ver. 
vaardigdestukrJff^B^,^ . 

J J W . Het gelukte hem in 
Ï S S ? .eenvoiïd%heid en 
populai,teU i„ dienVaad te 
Veree ,11Se»»in welken dezeL 

ve zonder opoffering van den 
; goeden smaak tot de drama
tische bewerking van een 
waarlijk algemeen nuttig 
denkbeeld behooren. Nog 
verdient het door henl ver
vaardigde tooneelspel deStre~ 
Utzers genoeind te woïden. 

BABOLENUS {Heilige), o/ 
BABOLEIN , Monnik van den 
heiligen CotóaiBANüS, was 
de eerste Abt van Saint-
Maur?lës~fössés, eehklooster 
in 638 door BJCIDEGISIMS, 
Aarts-diaken van Varijf, 
op twee mijlen afstaridsdier 
stad, op een schiereiland) 
door de Marne gevormd, ge
sticht. De heilige BABOIE-
NUS deed er al de godsdien
stige deugden heerschen, 
welke hem zoo zeer beroemd 
maakten. Zich bij den hei
ligen FURSI DE LAÖNY gevoeg 

[hebbende, bewees hij a«i 
het geheele diocees van Pgm 

rijs uitstekende dien»'»"' 
waarin hij bijzonderste1'" 
steund werd, door den Bis
schop AUDEBERTÜS, en door 

' den heiligen LANDRI, 4m 

opvolger. Hij stichtte ver
scheidene kerken ën g&st* 
huizen. In zijnen öuderoo» 
verliet hij het bestu»r VB» 
zijn klooster, om 4ne n ° ö 

overige dagen in de een
zaamheid doortebrengen. »« 
overleed on het einde aei 

r . e eeuw. Te Parijs v°*f 
hij on den 26 Juhij vereer"' 

BARRTAS, een Gr ieks^ 
Fabeldichter, van wiens xt*r. 
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ken wjj echter enkel frag
menten bezitten; hij leefde 
vaóï AUGUSTUS. 

BABUR BENBAISANKOR, een 
Hein-zoon van TAMERLAN, 
beheerschte een gróót gedeel
te van Perzio, Zijne regering 
was zeer onrustig, wijl hij in 
cenen bestendigen strijd met-
zijne beide broeders MAHQ-
MED en AI.AEDÖEWI,E gewik
keld wds, aan-welke hij rfu 
hunne bezittingen ontnam", 
dan de zijne; aan hen ver
loor j eindelijk gelukte het 
hem, zijnen broeder MJ£HÓ« 
MED gevangen te nemen, dien 
hij ter» dood: liet. brengen. 
Ook met de Turfcomanen 
was hij in bestendigen oor
log, toi dat hij eindelijk met 
den Sultan ABÜ SAID eerien 
\rrede sloot. Hij overleed in 
1456 nog zeer jong zijnde. 

BABUR BEN OMAR SCIIEICIÏ , 
een nakomeling van TAMËK-
Ï-AN, stichter van de Dy
nastie der Baburiden , of van 
den zoogenaamden Groolen-
Mogo'l, in het Noordelijk 
Indiè'. Hij\ werd in 1483 
geboren , en ontving van zij
nen vader deszelfs rijk Aii-
delian. Toen hij den troon 
besteeg, was hij nog zeer 
jong en onervaren , hetwelk 
zijne oómen bewoog de heer
schappij aan zich Aé trek*-
keni dan zij hadden zich 
bedrogen, want htm aanval 
mislukte niet alleen-, maar 
daar het fcrijgsgéluk aan BA-
BÜR had toegelagcheh j aöo 
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werd hij zelf. een verove
raar; in 1500 veroverde hij 
Satner&ewde, in 1504 Kern-
da/tar en in 1508 Mthufr 
Zijne veroveringen steeds 
verder' uitbreidende, stondi 
BABUR juist met een leger; 
aan den l'iulus, toen binnert-
landsche onlusten -zijn platt 
verij delden. Pesn ièttegcn-
staande Verscheen hij inl52& 
andermaal met 40,000 uitge-

Jezene ruiters», de vorst; 
(Schaeh) LOM van BelM trok 
den veroveraar met 100,000 
man, doch slechts öRgebe^ 
fende troepen tegemoet. Be
slag werd verloren, hopiy 
en een groot aantal der zij
nen > bedekten het slagveld. 
Langs dien weg werden Del
hi en Agra wingewesten van 
BABÜR, die, terwijl hij te
vens inet binnenlandsche 
muiterijen gestadig te wors
telen had, zijne wapenen ze
gerijk naar j)ekan, Gusurah 
en Bengalen voerde. BABUR 
overleed in 1530 en liet het 
rijk aan zijnen zoon HUMA-
JVS Muts i'na, Hij had zelf' 
zijn leven in de Tartaarschè-
taal beschreven. Een zijner 
magtigste opvolgers uit 'zij'-

ine familie was AUKENG^ZÊB 
(zie dat artikel). De laatste 
uit dezen stam was Sèhach 
Apa i , welke van 1780 tot 
:jl806 regeerde; tegen' het 
einde zijner regering bevon
den zich al zijne gewesten 
in de magt der RoMMa's , 
Afganén, MaAratten en En-
gélsehen.' Zijn zoon AKBAR 
erfde den ijdeiën. titel aijner 
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vermogende voorvaderen. 

BABYLAS (Heilige), Bis
schop van Antiochië, werd 
onder keizer' DECIUS voor 
het geloof van «F. C. in hoei-
jen geklonken. Hij overleed 
in zijne gevangenis, en wil
de met zijne kluisters begra
ven zijn. Hij was een pre
laat vol ijver. Men zegt 
dat hij den ingang in de 
kerk aan keizer PHIWPPÜS 
weigerde, die door den moord 
van GORDIANUS, zijnen wel
doener en zijnen pupil, den 
troon beklommen had» Som
mige geschiedkundigen be
weren, dat de keizer, aan 
wien de heilige BABYÏ.AS den 
ingang der kerk verbood, 
DECIUS was, maar zulks 
schijnt niet zeer waarschijn
lijk. Hij overleed in het 
jaar 251 der Christelijke tijd
rekening. GAM.TJS CAESAR , 
liet de _ overblijfselen van 
dien Heilige naar Daphné, 
eene voorstad van Antiochië, 
overbrengen , om door dien 
heiligen schat, de bijgeloo-
vigheid én losbandigheid der 
Grieken te beteugelen. De 
zaak gebeurde, zoo als GAL
LUS GSSAR zulks gewenscht 
had. De afgod van APOL-
10, door zijne orakels be
rucht, hield eensklaps op 
^antwoorden. Jmumsde 
Afvallige beval naderhand 
de overblijfselen van BABY-
Ms weder in de stad te bren
gen, opdat de tong dier 
Godspraak zich op nieuw 
mogt ontbinden. Hij slaag

de er i n , doch enkel om hem 
de ware oorzaak van dit stil
zwijgen te doen vernemen, 
en oogenblikkelijk daarna 
verbrijzelde het vuur des 
Hemels den afgod, en legde 
den tempel inasch. De hei
lige ^JOANNES CHRYSOSTOMÜS 
deelt ons deze bijzonderheden 
mede in zijne redevoering-
tegen de Heidenen, en in 
de 4.e Homelie over den 
lof van den heiligen PAÜIIÜS. 
Hij zegt er ooggetuige van 
te zijn geweest. Al de ou
de Christelijke geschied
schrijvers maken er melding 
van. AMMIENÜS MARCEMI-
NUS, hoewel een Heiden, 
durft deze gebeurtenis niet 
loochenen (L. 22). .Er is 
enkel eenig verschil in zijn 
verhaal opgesloten, hetwelk 
veeleer zijne verlegenheid) 
dan dé onnaauwkeurigheM 
der anderen verraadt. Li-
BAiNiiüs, een berucht drogre
denaar en een ijverige 1&-
den, beklaagde zich, volgens 
het verhaal van den heiligen 
JOANNES CHRyS0ST0MUMver 

het stilzwijgen van Avotho 
te Tiapknè; maar hij weg-
de er bij , dat JULIANUS hem 
van de nabuurschap van ee- i 
nen doode had bevrijd, wel
ke hem lünderde. Btf*»Ier 

vert een artikel van BABV-
I.AS, volgens zijne wijze ge
fabriceerd. In het JöW-Mtt* 
de Trevoux van Junijl'37» 
komt eene verhandeling voor . 
van Pater MEKMN, een Je-
snit, over hetzelfde onder
werp (Zie BAI/TUS). 



B A C . 

BiddAMR-tf-S-iNNA {Don 
VINCENTIUS) , Markgraaf van 
Sint-P hilippus, op het ei
land Sardinië', wit eene oude, 
oorspronkelijk Spaansche fa
milie geboren, heeft zich in 
de letterkunde door zijne ge
leerdheid, en in de wereld 
door de gewigtige bedienin
gen, welke KAREL I I . en 
PHIMPPÜS V. hem in Sar-

\ dinië opdroegen, eenen naam 
gemaakt. Na den dood van 
KAREL IL.diende Don VIN-
CENTjtüs den Hertog van An-
jou, zijnen opvolger op eene 
nuttige wijze. Toen Sardi
nië zich tegen dien Vorst 
verklaarde, gedroeg hij zich 
als een getrouw onderdaan 
en een bekwaam man. PHI-
X.1PPUS V. beloonde hem , 
door hem tot Markgraaf van 
Sint-Philippus te benoemen. 
Hij overleed te Madrid in 
1726, door den Vorst en de 
onderdanen geacht en bemind. 
Zijne voornaamste werken 
zijn : .l.o Geschiedenis van 
de Monarchie derMebreërs. 
* Dit werk, zegt een kunst-
regter, met wijsheid en diep-
zinnigheid geschreven, werd 
ïn den beginne zeer gezocht, 
maar toen de geest des tijds 
zich naar geheel verschillende 
voorwerpen had gewend, toen 
onder de overweldiging der 
valsche wijsbegeerte, de ge
wijde geschiedenis haar aan
zien verloor, geraakte ook 
deze geschiedenis in de ver
getelheid."— 2.o Aanteehe-
nwgen, om te dienen tot de 

III. DEEL. 

34!J 

geschiedenis M PHÏLIP-
ïï,['.Ta» 1699 tot 1725 
er vee'L/2 '0 ^ vindt er vele beWj^ b R_ 
derhedenm, 3i6

JBAcc.Sp. 
Y-SAÏCNA met vele waarheid 
en naamvkeungheid verhaalt. 

. BAGCARELLE (GILLISC een 
beroemde schilder, te Ant-

; werpen geboren, muntte voor
al uit in h-et schilderen vait 

: landschappen. Zijn broedeir" 
WILLEM heeft zich ook It* 
die kunst beroemd gemaakt. 
en men bemerkt, dat men 
in de laatste eeuwen, steeds 
schilders uit deze familie 
niet enkel te Antwerpen, 
maar pok te Bpme^ heeft ge
zien. Toen dè BACCARELLES. 
in deze laatste stad uitge
storven waren, kwamen er 
eenige van die van A?ttwer-
pen derzelver plaats, inne
men, om er hunnen roem ïe 
handhaven. 

BACdEÏI (JVtCOLAAS), t e 
Morence geboren, ging in 
de orde van den heiligen-
BERNAROTJS , werd Abt van 
Sinte-Iweia, en. overleed in'. 
Kml $ m den ouderdom van 
bijna .80 jaren. Er bestaat 
van hem: l.o mstöri&sën-
timianes, Mri VIL cum no~ 
tis MALACBIM iïlsmvm-

vsmT, Bome, 1724 in foï. 
dit is de geschiedenis van 
een beroemd Cisterzienser 
klooster in Toskane. — 2.o 
Dissertatio de jure.,-fata-

^rico. : 
K : • •-•• ; • - -
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BACCHEMÜS (JÖANMES AU-
GUSTINUS), een Leuvenaar 
behoorde tot de orde der 
Huizenaars van den H. Aü-
GÜSTINÜS. Hij onderwees ge
durende verscheidene jaren 
in iijne vaderstad de Hu
maniora. Men heeft van 
hem.:- Flavissce Poëtica , 
sive Mlectorurn, Poëticorum 
Thesaurus sacro - profaans, 
Notis et Observationibus 
ammnis illustrattis, en men 
ziet op verscheidene plaat-
Ben zeer schoóne door hem 
vervaardigde dichtstukken. 

BACCHIARIUS, een Chris~ 
tèlijk wijsgeer, bloeide in 
de vijfde eeuw. Er bestaat 
van hem een brief aan den 
Bisschop JANUARHJS over de 
ongeregeldheid vatt eenen 
monnik. Deze brief is zeer 
wel geschreven, en Wordt in 
de Bibliotheek der Kerkva
ders gevonden. Er straalt 
in denzelven even zoo vele 
voörzigtigheid als ijver,, e-
ven zoo .vele gestrengheid 
als ̂ liefdadigheid door. Er 
worden vele gelukkige toe
passingen der plegtigheden 
en geschiedenissen van het 
Oude Testament in aange
troffen. In de Aheedota van 
MÜRATOW wordt nog eenë 
oserdedigings-rede vaut hem 
gevonden. GEKNADE ver
haalt, dat BACCHHRTOS dik
werf van woonplaats veran
derde, téh einde zich beter 
aan God te kunnen vèrbin» 
«en en minder verkleefdheid 
aan de wereld te hebben. 

daarbij gestadig de spreuk 
van den heiligen PAUMJS 
herhalende: Non enim ka-
bemus Me manentem civita-
tem. DUPIN spreekt over 
dezen wijsgeer in zijne Bi
bliotheek der vijfde eeuw. 

BACCHIDES, Veldheet Aex 
troepeii van DEMETRIÜS-SO-
TER, éh landvoogd'van Afe-
sopotamiu'i werd eerst naar 
Jwdea gezonden, om Aicr-
MUS, door de H. Schrift den 
goddélóoze bijgenaamd, tot 
Hoogenpriester aan te stellen. 
Hij kwam eenigen tijd daar
na, met zijne uitgezochte 
troepen in Sudea terug, o» { 
JUDAS den 3/ac/iabeër tete" ; 
vechten, die op NICANOR eetio 
groöte zegepraal had behaald 
JUDAS, Van de meeste der 
zijnen verlaten, viel hem JIM' 
de achthonderd manschap* 
pen, die hem nóg overW»" 
ven aan; maar bij het f^r 
volgen van den reglerrfeu-
gel., dien hij had doorgebro
ken, werd 'h i j , na wonde
ren van dapperheid te heb
ben verrigt, door den vija^1 

omsingeld en gedood. '°*A" 
THAS werd in de p l * ^ . ^ 
zijnen broeder JUDAS tot veld
heer der Joden verkozen, <* 
bood op eene dappere WJJZ« 
het hoofd aan BAC-MHDEB , «£• 
verscheidene malen »eH'0 

• de ,-oMizioh door verraad^ 
hem meester te niakett» 
hem te vermoorden» u £ c r 
BES, genoodzaakt «\et ™ 
vmBetMessen op f e. breken» 
bcnjii zich, naden, dood ^ 
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Axcitnus," naar Antioehië, 
liet Jtidea in vrede. 

BACCHIU-ÜS , Bisschop van 
Corinthe» tegen het «inde 
der 2e eeuw, Meld eene kerk
vergadering, en schreef eene 
Verhandeling, over het vie
ren van hetPaaschfeest, ten 
gevolge van het geschil, 'dat 
daarover te zijnen tijde onfe» 
stond: zulks geschiedde on
der: het Pausschap van deit 
H. VICTOR (192-^202). Zijn 
brief was geschreven in den 
naam der Achaaische Bis
schoppen», hetwelk heeft doen 
vermoeden, dat hij ter-Op
heldering van dit geschilpunt 
eene kerkvergadering hield. 

- BACCHINÏ (Dom BENEDIC-! 
TUS) , Religieus van Monte-
Cassina•-, werd te San-Do-
nino in het Hertogdom Par-
Ma in 1651 geboren, onder
scheidde zich door zijne uit
gebreide kennis, in de God
geleerdheid, de kerkelijke 
Geschiedenis en de letter
kunde. Hij wij dde zich ook, 
en Wel met het beste gevolg 
aan den kansel toe, maar 
jzijne zwakke, gezondheid 
noodzaakte hém daar weder 
van af te zien. Hij leerde 
het Grieksch en het He* 
breeuwsch met oogmerk, om 
zich daarvan te bedienen, 
in de geschiedkundige na~ 
sporingèn, welke hjj zich 
voorstelde té doen. Zijn© 
voornaamste werken zijn: 
1*° Qiorm-ïe M letiemU', 

•K 

renlM,... ob Hsiri f 

6.e m. _ 3,o Anonymi du 
alogt tre*.- Be constanMa* 
de digmtate tuenda; de Z 
more, érga^rempuUicam. 
Modena, 1601 in 12.6 -_! 
4.o Dell' istoria delmonas-
tero di san BmEBETm,di 
Pohrone, mello staio dl 
Mantova, Uhri cinqne»Mo
dem», 1696 in 4.to 1. 5.0 
De eQcleHasiicm Merarehioe 
pngtmöus disserfatio, Mo
dena , 1705, in 4 . » , een 
werk vol geleerde aanmer-
f ^ . - ö W ' De markgraaf 
fcopio MAPJ-EI heroemde zich 
een leerling van BACCHINÏ te 
zijn; maar hij overtrof zij
nen meester, 

.-! BACCHUS , zoo» van J r a i -
TER en SEMEI.E. Men ver
haalt dat JUNO, steeds op 
de bij wijven van Svmtm 
verbitterd, aan §E»IEI,E, ra-
durende hare zwangerschap 
aanraadde^ vaö haren min
naar te vorderen, ziph aan» 
haar in al zflne heerljjkheid[ 
te vertoonen. Baar de ma
jesteit van den god het huis 
in brand had gestoken, kwam 
«EMELE in de vlammen om 
het leven. Wijl JÜJPITER zfjr 
ne geliefde niet meer reddeji 
kon, ontrukte hij, om toch 
nog de vrucht zpeici tttfde 
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voor haar te küftnèh redden, 
den nog* ongeboren knaap 
«an haren schoot, en ver
borg denzelven, tot dat de 
jiegen maanden tert einde" 
waren in "zijne dij. Zoodia 
de tijd' zijner geboorte ver
guld was , «telde men hem 
heimelijk, in de handen van 

'-Ifcó, zijne moei» die voor 
üijne opvoeding zorg droeg. 
1*oeh* hij volwassen was, 
veroverde hij Indiè'; ging 
tiaar Egypte, alwaar hij aan 
de inwoners den, landbouw 
onderwees, plantte den wijn
stok , en werd als de god 
des Wijns aangebeden. Hij 
strafte strengehjk PÊNTHËUS , 
die zich tegen zijne aan
bidding wilde verzetten, ze
gevierde op al zijne vijan
den, en over al de gevaren, 
aan welke de vervolgingen 
Tan JUNO hem gestadig bloot
stelden BACCHÜS veranderde 
zich in eenen leeuw, om de 
reuzen te verslinden, welke 
den Hemel bestormden, en 
werd, na JUPITER als de I 
magtigste god beschouwd. ( 
Men stelde hem voor "met 
de bevalligheden der jeugd 
en der schoonheid; men 
plaatste SIÏ,ENÜS, op eenen 
«zei gekromd, en een' troep 
saters of Boschgöden en BAC
CHÜS -priesteressen of Bac
chanten in zijn gevolg. Som
tijds bedekte men zijn hoofd 
snet hoornen, wij l 'h i j zich 
op zijne reizen met een bok-
kenvel had bedekt, en men 
hem bokken opofferde. Men 
schilderde hem nog a l , nu 

op eene ton gezeten, dan 
op eene kar door tijgers, 
linxen of panterdieren ge
trokken; dikwijls ook met 
eenen beker in de eene, en 
eenen • staf in de andere 
hand, van welken laatsren 
hij zich bediend had, om 
wijn-fonteinen te doen ont
springen. Deze staf (naar. 
hem de Bacchüs - staf ga-
noemd) was eene soort van 
kleine lans of stok, iwt 
wijngaardloof en klimop om
wonden, bij wijze van den 
appel van eenen pijnboom 
spits uitkopende. De fees
ten , welke men ter eere 
van BACCHÜS vierde, wrerden 
BaccJianaliën, of JBacchtf" 

feesten genoemd. Men vla
de dezelve door allerlei bui
tensporigheden. De Bac-
chanten of priesteressen va» 
BACCHÜS, stelden vrouwen 
voor, welke den god (fes 
wijns bij de veroveringwn > 
Indië volgden , alom #w°16 

juichtoonen aanheffend °m 

zijne zegepralen te verton* 
digen. Gedurende üe pleg" 
tigheid der Bacchwpf» 
gingen zij in tijgei'VeW^ 
gehuld, mét los hangen^ 
haren, Bacchusstaven,toort
sen en flambouwen *»ƒ 
hand houdende, en onder 
het uitboezemen van een 
verschrikkelijk geschreeuw • 
Wijl hèfc eene door dé ge
leerden erkende zaak •»» 
dat de fabelleer gedeeltelf 
Pp de waarheid der gesc;"e' 
denis is gegrift, die zij «I 
allerlei wijzen vervalscht e» 
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misvormd- heeft', zoo bewe
gen eenjge schrijvers, onder; 
anderen de geleerde BQ-
ciuRDdat BACCHUS de NIM
ROD der heilige Schrift is , 
wijl NIMROD de zoon van 
CHUS was, hetwelk in het 
Hebreeuwsch. wordt uitge
drukt door BACCHUS, maat; 
de betrekkingen met.MozES 
zijn, volgens Vossius, Pater 
THOMASSIN en HUET , veel 
juister. Zie I4AVAUR. 

BACCHYJC,IDES , een lier
dichter , op het eiland Cos 
geboren, bloeide omtrent het 
jaar 452 vóór J . C. Hij was 
de neef van SIMONIDES, en 
HORATIUS stelde hem als een 
navolgenswaardig voorbeeld 
voor.. Er is ons slechts zeer 
weinig van zijne gedichten 
overgebleven. Dezelve wa
ren alle vol zedelessen. Een 
zijner grondregels was, dat 
de kuischheid het grootste 
sieraad eener schoone ziel 
is. JULIANUS de Afvallige, 
die, naar het voorbeeld van 
al de oude wijsgeeren, zeer 
op zede - spreuken gesteld 
was, stelde een bijzonder 
belang in die van dezen 
dichter. Men zegt, dat 
HIERO, koning van Sicilië, 
aan wiens hof hij verkeerde, 
de gedichten van BACCHYM-

. BES boven die van PINDARUS 
verkoos, niettegenstaande de 
laatste voor het hoofd der 
lier-dichtërs doorging. 

BACCIO Dm*i PORTA , meer 

bekend onder den naaiftvifn: 
Ira, BAaToioMEA m SAN 
JVIARCO of Frate^ in 1469 
te bamgnana^u^ Florence: 
geboren, kwam Z e e r jon£ 
tü Florence, en ontving het 
eerste onderwas in de aan-
yangsgronden der schilder
kunst van GÖSIMÏ BOSÊM,I. 
^Weldra maakte hij snelle, 
vorderingen in dezelve, en 
verkreeg, door de voorbeel
den Van IiEONARDUS DE VlNCJE 
en .RAPHAëi,, eene naauw~ 
keurige teekening, bevallige 
beelden en .-«en; • zacht en 
aangenaam coloriet. Na een e. 
redevoering over het gewïgt 
en de waardigheid der Chris
telijke zeden, aangehoord te 
hebben, besloot hy al de 
boeken openlijk in het vuur 
te werpen, „die .over de zin
nelijke liefde handelden y mefc 
de beelden, de schilder
stukken en de teekeningen , 
zoo van hem, als van degene, 
die hij van groote meesters 
bezat, waaraan eenigeonbe
tamelijke naaktbeden waren. 
Het besluit genomen heb
bende , om enkel aan zijne 
zaligheid te werken, ging 
hij in 1500 te ï'rato, onder 
de w orde „der Dominikanen; 
maar zijne Oversten legden 
hem de verpligting op, zij
ne talenten en zijne kunst / 
verder , uïtteoefenen. Door 
;een gevoel van ootmoed wilde 
hij geen .Priester maar en
kel Diaken zijn. Hij over
leed den 8 Ocfober löW. 

3 •. 
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BACGÏO of BACCIÜS (AN-
DREAS), te Si/it-Elpidioi in 
het Markgraafschap' Ancofia 
geboren, Hoogleeraar in de 
Geneeskunde té Bonte, en 
eerste^ Geneesheer van Paus 
Stxmfè V., maakte -zich be
roemd* doop zijne talenten* 
Er bestaat van hem: 1.° 
De t&ermis^lii'ri Septem, 
in fok Venetië, 1571—1588 
en Pttéia 1711 in folio. — 
2.oDe conviviis antiquortm, 
—• 3.«iD« naturdli vïnorutn 
ïiistoria, Rome 1596, infol. 
een zeer zeldzaam boek. — 
4.o De venenis et antidotis, 
«ome 1586; in <fca> •**- 5.o 
De gemmis ac lapidïbus pre-
tiosis,y in Sac. Script, re-
ÏUMSÏ Eome 1587, in S.vo 
—"- 6.o TuhlTa Slmplic/um 
medieainenUruiti, Rome 1577, 
an 4.to ^ 7fi Notitie delV 
antica cim Chiam, Ma-
cerata 1716, in 4»» Deze 
werken verdierven hem ee-
nen grooten ï-^ein: men vindt 
an dezelve vele geleerde na-
sporingen en eene natuur
kunde verre verheven boven 
die, welke de geleerden van 
onze eeuw gewoon zijn iii 
«e plaats van die van Bic-
ctns te stellen. Hij over- f 
«eed i n l 5 9 S . ~ - Men tooet ' 
hem. • met verwarren 'mefc 
ÜENtiMK BACCIUS, die eene 
Beschrijving van hët ko
ningrijk Napels, in het ïta-
ïiaansch, Napels, 1629, in 
8 ,vo ia het licht heeft gege
ten , noch met JACOBUS BAC
CIÜS, van wien er een J&e-
vsn van dm ïïeWgen Pilt* 

LfPJPVS NERIÜS in het La
tijn bestaat, Rome} 1645, 
in 4.». •, ; 

BACCIOCHI- (MARIA ANNA 
ELIZA) eertijds prinses van 
Luca en Piombino, en groot-
hertoginne van Toshane, zus
ter van NAPOLEON BONAPAR
TE , en dochter van KAUEI. 
BONAPARTE , en MARIA LEM-
TIA. RAMOLINI werd den 8 
Januarij 1777 te Ajacck, 
op het eiland Corsiha, gek-
ren. Deze vorstin zag ha
re grootheid met die van 
haren broeder NAPOLEON be
ginnen. Den 5 Mei 1796 
trad zij te Marseilté in den 
echt met FEMX BACCIOCHI, 
toenmaals kapitein der In
fanterie. BONAPARTE , die 
door zijne moedejp over dat 
huwelijk geraadpleegd was. 
Wilde er volstiekÉ niet in 
toestemmen. Zijne fortuin, 
was toenmaals reeds te groot, 
dun dat de verhindtemis «iet 
«en eenvoudig e&ehua" ®i~ 
ïaer niet onwaardig zoude 
schijnen. Wijl zij niet kon
den hopen hein te kunne'1 

bewegen, kwamen Mevrouw 
BONAPARTE en ELIZA, op-nf 
denkbeeld van de vtA&f9 

list. Zij schreven aan den 
generaal, dat, wijl * f f ? 
antwoord op de vraag na» 
den ontvangen, die heni g * 
daan was, en zij echter *» 
konden twijfelen of W™f° 
zoude gunstig Zijn, « i e n i 
huwelijk gesloten had. P* 
NAPARTE was woedend w 
het ontvangen van dit w 
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' ïigü, doch het kwaad was 
onherstelbaar. Omtrent het 
.tijdstip, waarop haar broe
der LiïciEN tot lid van den 
raad der vy f - honderden werd 

\ benoemd, met hare familie 
te Parijs gekomen, legde 
zij aldaar, eenen verlichten 
smaak voor de letterkunde 
en wetenschappen aan* den 
dag: haar huis weid weldra 
de vergaderplaats en het 
middelpunt van ,al het aan-
zienlij'key wat Parys in dat 
„opzigt opleverde; zij was 
de voorzitster van hetzelve 
en werd er weldra de be
schermster van. Men kan 
ligtelijk denken,; dat de om<-
wenteling van den 18 Bru-
maïre , welker gevolgen ha*-
re familie zoo hoog verhie
ven, haar al nieer en meer 
vereerders moest verschaf
fen. Met eenen zeer.door
dringenden • geest en reene 
schitterende verbeeldings
kracht begaafd,. vereenigde 
ELIZA eene diepe eerzucht-
met eene groote sterkte van 
karakter, en de meeste hoe
danigheden , welke tot het 
bestuur vereischt wordenj 
zij heeft er bewijzen van 
gegeven op den oogenblik, 
waarop zij tot groot r herto
gin van Toskanen werd ver
klaard: in deze verhevene 
hoedanigheid ging zij voort 
zich de vriendin en be
schermster der kunsten en 
wetenschappen te toonen. 
Het is te betreuren, dat Bo-
N4PARXE mti zijne zusteïniet 

. . . . . .-•. K 

meer vertrouwen en hulp
middelen in het bestuur ver
leend heeft, hetwelk, hij 
haar had toevertrouwd. Tos-
kane zou het bestuur der 
groot-hertogin onder diege
ne hebben 'geteld, waarvan; 
het d*e gelukkigste herinne
ring heeft behouden. Het 
is niettemin' de pligfc van 
den geschiedschrijver, on* 
bij dezen billijken lof eeni-
ge minder vleij ende trekken 
te voegen. Zoowel in hare 
verhefhng als in hare onbe? 
kendbeid heeft EMZA ..veel 
te weinige belang in Karen 
goeden naam gesteld.-Ge
heel , overmeesterd door de 
personen, -. met welke zij 
verkeerde, is zij niet be
zorgdgeweest, dezelve harei 
waardig te maken-, en bil
lijker wij ze heeft het pu
bliek haar zulks nooit kun-
jien vergeven. Deze vorstin 
heeft ondervonden, dat de 
tegenspoed geene vrienden 
overlaat; want de oogenblik 
van haren val schijnt als 
eene soort van wedstrijd te 
hebben daargesteld, om zich 
het meeste ondankbaar te . 
toonen, onder diegene, wel
ke zij met een bijzonder ver
trouwen vereerd, of met wel
daden overladen Jiad. Toen 
zij genoodzaakt werd J%>-
renóe te verlaten,, besloot 
zij zich naar Napels te 
begeven; maar staatkundige 
beweegredenen verboden de» 
koning haar in zijne sta
ten te ontvangen, zoo ttafc 
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zij vaïi dit voornemen" af-
uag ; zij ' begaf zich dan 
naar Botognaïalwaar • zij', 
gedurende "haarv verblijf al
daar, het vriendelijkst ont
haal eri de opregtste belang-
Stelling genopt. Bij het be-
ïigt van den nieuwen oor
log, door de terugkomst van 
BONAPARTE in •Jfrmkrijk te 
weeg gebragt, moest de 
ïpiinses EMZA Italië verla
ten, om de Oostenrijksche 
staten te gaan bewonen, al
waar haar eene verblijfplaats 
aangeboden werd. 3Va zich 
«enigen tijd te Trieste te 
hebben opgehouden, begaf 
Zij -zich naar de koningin 
CAROMJVA> hare zuster, die 
Sedert THvee jaren het kas
teel Haimhirg, bij Weènen, 
hewoonde. Beide verlieten 
*lit slot in 1820, om het 
iasieel Brutin te gaan be-
ivorfen> alwaar prinses E M -
ZA in hetzelfde jaar overle
den is . 

Bxccws. — Zie BACK. 

BACK " (XOANNES SEBASTI-
AAN), een der beroemdste 
onder de tobnkunstenaars der 
achttiende eeuw, en de groot
ste van dezen in de muzi
kale litteratuur zoo beroem
den man, werd in 1685 te 
msenach geboren, en over
leed in het jaar 1754. Hij 
beoefende dè toonkunst te 
ÏMnehurgj bekleedde daarop 
"verschillende bedieningen, 
totdat hij eindelijk in 1737 
hof- componist van AUGUS

TUS I I I . , koning van- Po
len, ""en van den keurvorst 
van' Sttfsen werd; Als kla
vier - eh orgeïspëTer 'was er 
te zijnen tijde niemand, die 
hem evenaarde. Het pedaal 
behandelde hij met eene on
vergelijkelijke vlugheid, en 
in den tegenzang muntte hg 
uit. Zijne cómposïtiën zijn vol 
originaliteit en kracht, zy-
ne harmonie is kunstrijk, 
en zijne melodie rijk en 
hieuw, maar somwijlen niet 
'zeer bevallig. Hij liet; ver
scheidene zamënstellingen 
voor de kerk - muzijk en. 4e 
piano na , die echter met 
dan door virtuosen kunnen 
uitgevoerd worden. — BACH 
had elf zonen, die alle als 
toonkunstenaars Voordeelig 
bekend zijn, de beroemdste 
waren WILLEM FRIEDEMAÏ»'» 
geboren te Weimar, en in 
1784, te Berlijn als hes
sen - darmstadscne kapelmees
ter overleden , was een <*r 

grootste Harmonisten en »e" 
kwaamste orgelspelers- ™®n 

heeft van hem de hetende 

zes loópen voor het klavier' 
— KAREL PHIMPPUS EMW-
E L , in 1714 téWeüWW" 
boren, en in'1788 als»"1" 
-zijk-bestuurder in H(unm 
overleden, had zich wWjf 
aan de regtsgeleevdheïd^J 
gewjjd. l ï f g a f «mOTjJ 
tot GELLERT'S geestwf» 
liederen in het licht. Z\P 
proeve over de ware. .WJ 
om klavier te spelen \isn*k 
een klassiek werk m fll 

vak. JOANNES CHRISTOF^ 



B A C 153 

mysterii» eléüsïnü, Leip
zig, 1745, in4.t<> Dit stuk, 
met elf andere verhandelingen 
óverregtsgeleerde onderwer
pen, zijn door KLOTZ in het 
licht gegeven, onderden titel 
van Opusculaiidhistoria>tnet 
jurisprudentiatii spectantia„ 
Balie, 1767 in 8.™ , _ 2.0 
Comment. de 'ditio TJRAJANO , 
Sive de legibus TBAJANI , 
Leipzig', -1747, in 8.V0 _ 
3.° Historici jurisprudenties 
romanos,Leipzig, 1754 i in 
8.VÖ een werk, dat klassiek 
is geworden, waarvan • er. 
verschillende uitgaven " be
staan , onder welke de beste 
i s , diegene, welke STOCK-
M'ANN met aanmerkingen ver
rijkt heeft, Leipzig 1806, 
in 8.vo —• 4.° Onpartijdig 
onderzoek der regisgeleerde 
werken (in het Hoogduitsch) 
6 Dl.n in 8.vo Deze kundi
ge regtsgeleerde werd een 
offer zijner te groote inspan
ning en zijner drukkende 
ïiuisselijke omstandigheden , 
hij bezweek in den jeugdi
gen leeftijd van 38 jaren, 
den 6 December 1759. 

FitEDERiK, ïn 1732, ie Wei-
•mar geboren en in Ï795 te 
Biickeburg overleden, was 
een uitmuntende örgelspeler, 
die ook door zijne üitgege-
*vene muzikaliën bekend isi 
'JOANNES CHRISTIAAN, bijge
naamd5 de Etigelsche, in 1735 
"te Leipzig geboren, en in 
17S2 als kapelmeester der 
koningin van Engeland, té 
Londen, overleden', was de 

f eestigste in zijne voort* 
rengselen, tfan daar gedu

rende langen t i jdde liéve-
ïings componist, maar des
niettemin tegenwoordig ge
heel vergeten. 

BACHAUMONT (FRANCISCUS 
LE COIGNEUX DE) te Parijs 
in 1624 geboren, was de zoon 
van een Parlements-president, 
en bekleedde reeds vroeg de 
waardigheid van geestelijken 
raad bij hetzelfde Parlement. 
Hij koos partij, zoo als ve
le andere gedurende de on
lusten der Fronde, en de 
Kardinaal DE RETZ maakte 

5 ' ; 

BACH (JoANtoEs AUGUSTUS), 
eeri beroemd Duitsch regts
geleerde , werd te Ho/ien-
dorp in Meisnië den 17 Mei 
1721 geboren. Hij volgde de 
lessen van GESNER , BITTER , 
ERNESSTI, MA'SCOV enz. en 
gaf gedurende verscheidene 
jaren te Leipzig, alwaar 
hjj zijne studiën volbragt had, 
bijzondere Cursus in de ge
schiedenis , welsprekendheid, 
oudheid en regten. In 1750 
aan dezelfde Universiteit tot 
buitengewoon Hoogleeraar in 
de oude regtsgeleerdheid be
noemd , voegde hij bij deZen 
post in 1753, dien van as
sessor in het kerkelijke Conr 
sistorie. Bij de uitgebreidste 
kunde vereenigde hij de een
voudigste en zuiverste zeden. 
Hij heeft verscheidene uit
muntende werken in het licht 
gegeven, zoo als: 1.° J)e \ 

K 
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dikwerf een nuttig gebruik 
van denzelven. BACHAUMONT 
verliet /den rol vso. Itiiri-
gaiit) ,ojn zich aan de wel
lustige ledigheid, door de 
gecjichten^de liefde en den 
wijn vervrolijkt, overtegeven. 
pe beroemde CHAPEM.E be
kleedde de eerste plaats in 
zijn hart. Het is met dezen 
vriend, dat hij die reis on
dernam , welke zoo beroemd 
is geworden, door het wel
geslaagde en ; ongedwongenê 
verhaal, dat zij ons van de r 
zelve in dichtmaat en onrijm, 
in 12.m 0 hebfien nagelaten. 
Er is ons niets dan dit werk 
van hem overgebleven. Hij 
Jtad vele liedjes, en kleine 
gezelgehapsverzen vervaar
digd, die wij niet meer be
zitten. Hij overleed in 1702, 
en had een zeer Christelijk 
sterfbed. Zijn ouderdom, was 
even zoo geregeld, als zijne 
jeugd ligtóimïgwaè geweest. 
Hij wais de schoonvader van 
| e .beroemde Markgravin w 
JLASIBERT- • wier gelukkigen 
aanleg,. en uitstekende be-
"gaafdiieden, hij hielp aan-
kweeken en ontwikkelen. 

BACHAÜBIONT (Ï.ODEW1ÏK Pl ï -
•XIT JDK) werd te Parijs tegen 
liet einde der zeventiende 
$euw geboren. Hij was een 
dier wereldlingen, die zich 
veel meer met "hunne verma-
ken,vdan met de letteren en 
„hunne..zaken bezig houden, 
en welke enkel die voorbij
gaande oogenbïikken aan de 
studie toewijden, welke niet 

door de beuzelingen worden 
ingenomen: ook' blijft er ons 
van dezeii aangenamen luij-
aard' niets dan eenige kwink
slagen , puntdichten enz. 
over, die door de boosaardig
heid van het publiek lang, 
getrokken zijn geweest, De
zelve komen voor in fa Mé
moires secrets pour senir 
a VHstowe de la rhêli-
que des lettres (Ge/teim^-
denkschriftWy vm.totkf-
scMedems van de rejmlm 
der letteren ie dienen). Bi* j 
CHAUMONX heeft de vier eer-
ste deelen, en de belft van 
hét Vijfde van hetzelve be
zorgd. Het werk is daarna 
vervolgd, door PIBAW 
„E MAIBOBERT, MbBifïi 
P'AÜGEBVILI-E ,. en andewi 
het is ..verscheidene- ffljj 
jvedrukt geweest in 36 1* 
in 12,™ . Zie hier de f 
sprong dezer. Compilf' 
BACIUUMONT ".leefde «*? . 
langen $ < W e ™ ^ 
BLET , die ,xn haar * « _ 
gezelschap van *éo°*n 
ten vereemgde. .m-™, n 
vaardigde er een to$**U 
al-waterindeweveWf 1 

werd. De i W * J * ^ 
schoone letteren, ™ «.^ 
ten, de g e , e l S c h g 5 e 
voorvallen, alles »e

 x, 
tot het gebied van J*fe &l 

schap, O o k l K j ^ V 
van BACHAUMONT en * J a , 

ne vervolgers (van dj» 
nuarij 1767 tot don i* ^ 
rij Ï78S) de <f l ed"£ ^ 
alle toneelstukken, . r-
halen van letterkunde 
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gatleringen',- de aankondiging 
gen van nieuwe boekwerken, 
hetzij verborgene of verbo
dene; de kwinkslagen en 
geestige gezegden, de lof
spraken der geleerden enz. 
* Maar dikwijls* zégt LA-
•HARPE, is zulks, eene op
eenstapeling van: ongerijmd
heden , in die beken" 'yërza- \ 
meld, waarittcdehraafstelié- . 
den en- de beroemdste man- s 
ïien, in alle vakken: «met,"de , 
onbeschaamheid, en de* grof- ; 
lieid dër schóorie geesten der 
voorhoven beleedigd worden." ' 
Behalve de Gedenkschriften 
heeft men van BACHATOMONT~; 
nog - eenige andere' werken; 
zoo als: hekelschriften'op hèt 
Loüvrë; Ae.Ojpem^ de Pla
ce Lovis XVilm h&frLeven, 
van den Abt GEDOYNV zijn 
bloedverwant. BACHAUMONX 
i s in, 1771 overleden. 

BACHELIEB (NICOIAAS) van 
Toulouse, oorspronkelijk van 
Lucca, beoefende te Rome, 
onder MICHABI, ANGE!t.o , de 
beeldhouw- en bouwktmde. 
ïri zijn vaderland terugge-
ikesïd j deed hij er den goe
den smaak heërschen;j enver-

• bande de .Gpthiscüie orde uit | 
hetzelve, die er tot d.us verre'.' 
lteerschettd$ was •geweest. -
Sijne heeldhüuwkundige wer
ken, die voor de omwente
l ing, in verscheidene ker
ken dier stad. bestaan had
den, werden, niettegenstaan
de dezelve voor: het grootste 
gedeelte verguld en daardoor 
van derzelver eeïsteüjnheid. 
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beroofd • waren, steeds be
wonderd: thans bestaan er 
nog slechts eenige overblijf
selen van dezelve. Hij was 
in 1053 nog werkzaam. 

BACHEMER (PETKUS) , Heer 
van GenUs, •> den 7 Junij 
161J , te Bheims, uit eene 
.fatsoenlijke familie geboren, 
heeft \zich: door zijne uitste
kende «godsvrucht nog meer 
beroemd gemaakt dan door 
zijne geboorte. ï)e zoon van 
een deugdzaam vadet zijnde, 
ontving h$ van denzelven eene 
geheel Christelijke ^opvoe
ding , die niet dan met den 
-tijd begon te ontkiemen, maar 
die Mde bewonderenswaardig
ste vruchten voortbragt ? zoo
dra God dezelve had r aange
kweekt y en dat heti tijdstip 
zijner • i bawnhartigheid :was 
aangebroken. : Zijne, jeugd 
was ten minste nutteloos, eu, 
volgens de letter van het 
Evangelie,misdadig, wijl de
zelve enkel werd ingenomen, 
door vermakelijkheden, ge
zelschappen , danspartijen, 
concerten, spelen en alles 
wat de . ziel van haar ware 
doel verwijdert, dezelve tot 
vergankelijke voorwerpen be-
. paalt,-"en haar den ijver voor 
geestelijke goederen beneemt. 
Het verlangen om het bur-
gerregtté beoefenen, en wei-
ligt nog meer, dat om te 
reizen, lokte hem naar Tou-
ïouse, alwaar hij verwijlde. 
Hij ging daarna naar Besiers, 
en hield aldaar dikwerf ge
sprekken, met eene heilige 
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maagd van zijnen naam en 
-Vart zijne familie, welker 
voorbeeld . en gesprekken", 
"•hein .eenige denkbeelden van 
godsvrïicKfinb'oezemden. De
ze aanvankelijke bekeering 

'was' van korten duur. Hij 
;gihg naar Italië, hield fcich 
eenjaar te Rome op, alwaar 

chij zich bijzonder verbond 
met Pater SIMON BACHELIER, 

"zijn' oom, Overste der Min
derbroeders, die als een zeer 
godsdienstig en. deugdzaam 
man bekend was. Deze ver-
Mndtenis was hem niet zeer 
voördeelig, en uit al zijne rei
zen trok hij niets anders dan 
eenegroote liefde voor zich 
2?elven- en voor de wereld. 
Itt 1635 kwam hij taRheims 
terug, wikkelde èr zich nog 
ineer in allerlei ligtzinnig-
heden, dan hij tot dus ver-; 

•• re•" gedaan had; de spelen, 
de dansen» de wereidsche 
gezelschappen! waren bijna 
Zijne eenige bezigheid gedu
rende de zeven eerste jaren, 
die op zijne terugkomst volg- il 

- den. IVa verloop van dien (| 
tijd veranderde de genade, 
die hare tijdstippen en oogen-
foïikken heeft, vrij voorspoe
dig zijn hart; de Heer BA-
«HEMER erkende het ware, 
beminde hetzelve, .gevoelde 
berouw zoo lang geweest te 
zijn zonder hetzelve te ken
nen en het lief te hebben. 
Hij begon te vasten, oefen
de eene gestrenge boetvaar
digheid uit, en liet vooral 
ëene groote liefde voor de 
armen en de armoede blij

ken. .. Zijne, ootmoediglieid 
werd volkomen, hij veracht
te de schepselen, alwajfchem 
niet tot God leidde, al, wat 
hem van ••het, ware heil af
keerde »< en̂  opregtehjk ver
achtte hij zich zeken. Toen 
in 1650 RAeims en de om
liggende gewesten bijna ge
lijktijdig door/ den oorlog, 
den hongersnood. en de pest 
verwoest waren, kende de 
liefdadigheid van den Heer , 
BACHEWER , geene grenzen; i 
zonder mate had hij zijne goe
deren,zijne zorg en zijn nacht
waken voor de ongelukkigen 
veil , en dikwerf stelde iujf 
zijn eigen leven bloot, om 
de ellende van anderen te 
verzachten. Hij bezielde al 
deze uitwendige werken dooc 
een aanhoudend gebed, door 
een vurig verlangen naar ii 
eeuwigheid, Welke hij met 
rassche schreden naderde. 
Hoewel hij * de minste ver- , 
pligting niet had, omSré' 
vier te lezen, vevzuirade hij 
echter gedurende dertig ja
ren nooit eene enkele der 
getijden, en nooit verliet hij 
het gebed of hij was steeds 
meer van * zijne ellenden * 
en van de Majesteit ®°f 
doordrongen. Hij hezocW 
ook met vele godsvtcht ^e 
graven der Heiligen, en ia-
dien hij lust voor de bedevaar
ten had, sproot zulks iwctt 
«it nieuwsgierigheid, n°cl1 

wit veranderingszucht voort» 4 
maar werd hij enkel door n«c 

verlangen, om naar het voor* 
beeld van diegene, welke ny 
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ging bidden, tot grooter ijver 
te worden opgewekt. Gedu
rende zijne laatste ziekte, liet 
hij zijne gestrengheid in niets 
na, en aldus overleed hij 
te Rheims in den schoot der 
boetvaardigheid, den 4 Mei 
1672. Zijn leven, waarvan 
het verhaal'zeer stichtend i s , 
is door CLAUDHJS BRETAGNE , 
Prioor der abdij van den hei
ligen REMIGIUS ? te Rheims,, 
van de orde van den heiligen 
BENEDICTUS , zamengesteld; 
en is in 1680 te Rheims in 
S»vo gedrukt. • 

BACHERÏUS of BAKER (PE-
Ï R Ü S ) , te Gend in 1517 ge
boren, ging in 153S onder 
de 'Dominikanen, studeerde 
onder SOTO en werd in 1548 
tot Doctor in de godgeleerd
heid bevorderd. Hij onder
scheidde zich als Hooglee-
ïaar en als Predikant, en 
overleed in 1601. Hij is de 
schrijver van" een zonderling 
werk, ten titel voerende 
Jurgium conjugale contra 
reformatorum gentern, 158 5 , 
in 4-t0 Men heeft daarenbo
ven van hem:,l«o In missce 
osores, Gend, 1506 — 2-° 
De Christianes milities dis-
ciplina, Xjeuveti, 1562 her
drukt onder den titel van 
Speculum militice, Christi-
anos, Keulen, 1572. — 3.o 
ïtomelien enz.; „•• 

BACHEÏ, - ~ Zie MAZIRIAC. 

BACHMANNÜS (KOENRAAD), 
hoogleeraar te Giessen (Hes* 

sen - Barmttadt) , leefde in 
het begin der zeventiende 
eeuw, en is de schrijver van 
een 1.° Compendium pro?-
ceptiomm Poëticarum ",* Ces-
lim terrestre Poëticum; . 
2.° Apospasniatia Poëtica; 
— 3.°. Regnum convivale. —. 
4.° Lofrede op jEamivs 
HVNNJXTS. — 5.o Eene; Duit-
sche Kronyk. 

BACHOV (JOANNES FREDE-
BIK) , „ vrijheer van Echt, 
raadsheer aan het keizerlijk^ 
hof, eerste minister bij d§h 
prins van Gotha, en voor
zitter: van den geheimen 
raad, werd in 1643 te Go
tha geboren. Na "de, grond
slagen zijner studiën in het 
Collegie van Gotha te heb
ben gelegd, ging hij ; met 
eene aanbeveling aan hertog 
ERNST, als een zeer vlijtig 
en zedelijk jongeling, in 
1660, naar de Universiteit 
van Zteipzig. Aan deze hoo-
geschool bragt BACHOV zijne 
studiën ten einde en begon 
zelfs lessen in de wijsbe
geerte en regtsgeleerdheid 
te geven, maar bij werd in 
1665 naar Golha beroepen, 
om den oudsten prins, FRE-
DERIK genaamd, te onder
wijzen, met wien hij in 
1667 eene reis door Frank
rijk en Italië deed, nadat-
hij een jaar te voren bezit 
had genomen .van den post 
van sekretaris des bestuurs, 
en het is op deze reis, dat 
hij met de aanzienlijkste en 
geleerdste mannen in kennis 
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raakte. Nadat de prins zij- jj 
ne reizen volbragthad» moest 
ÉACHOV hem de kunst:on
derwijzen, om wel te "rege
ren, en toen de eerste in 
het bezit vah het land van 
Altenburg was gesteld, koos 
hij BACHÖV tot zijnen raads
heer en droeg hem te gelij
kertijd het toezigt op , over 
de staatszaken. In 1673 werd 
hij tot opperhofraad benoemd, 
en nadat de souvereine magt 
aan prins FREDERIK I . was 
opgedragen, werd BACHÖV 
tot de gewigtigste aangele
genheden- gebruikt, onder 
andere tot de regeling van 
het huis van Gotha, en het 
verdrag, dat er tusschen de 
broeders en zusters van den 
hertog FREDERÏK gesloten 
werd. In 1680 verkreeg 
BACHÖV den post van ge
heim-raad en in 1689 dien 
van kanselier, en voorzitter 
van het regerings - collegie, 
en bij den uitersten wil van 
den hertog, werd hij tot het* 
onder - voogdijschap van her
togFREDERIK II . benoemd, 
die hein in 1698 onder den, 
titel van Directeur des ge
heim-raads het bestuur der 
voornaamste Collegiën des 
lands opdroeg. In zulk ee-
nen aanzienlijken post Btelè& 
hiJ al zijne pogingen tot de 
verheffing van het huis van 
Gotha in het werk. — Kei
zer LEOPOLD stond hem in 
1683 toe, zijn adeldom voor 
hem én zijne nakomelingen 
te vervolgen | e n i n X693 

verhief hem die vorst, tot 
de waardigheid van baron 
des Rijks, en raadsheer van 
het keizerlijk hof. AUGUS
TUS I I . koning van Polen, 
benoemde hem tot geheim-
raad, en de koning van Pruis-
sen schonk hem de oï&e der 
edelmoedigheid. BACHÖV ver
wierf deze waardigheden en 
onderscheidingen, zoo wel 
binnen als buiten het rijk 
door zijne openhartigheid 
zijne bescheidenheid en zijws 
welsprekendheid. Hij ovet< 
leed den 26 October 1T26. -

BACHOVIUS (REINIER)» t e 

Keulen in 1544 geboren, w-
eenigde den handel met <fc 
beoefening der letteren, yd 
Luthersch en begaf zich i * 
Leipzig' Hij bevlijtigde zich 
op de talen, de regtsgeleerd" 
heid en de godgeleerdheid) 
en vervaardigde eenige ge' 
schriften over deze beid? 
laatste wetenschappen. "9) 
was verpligt helpzif®^' 
laten, wijl hij het Luthera-
nismus voor hetCalvimsmus 
had doen varen. BACIÏOW?» 
begaf zich naar JSeidemr^ 
alwaar hij verschillende be* 
dieningen waarnam. H | °* 
verleed in die stad ia I 6 j ' * ; 
Zijn zoon, h o o g l e e r J l ^ 
regtsgeleerdheid aan tie ui 
versiteit dier < stad, tot I 
het tijdvak, waarop de "* 
tog tóAXMitiUN «**%. 
ren, dezelve in 1 " ^ * 
nietigde, was daarna M"n 
zonder bediening; maar 1H 
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1629, uit overtuiging (*) r 
Catholijk geworden pijnde, 
gaf de hertog, die de Uni
versiteit hersteld had, hem 
zijhen'post van hoogleeraar 
in de regten terug. Er be
staat van dezen laatste , ook 
KEINIER of REINHARD genaamd; 
I.o Disputatiomm miscelia-
nearuin de \pqriis Jurïs Ci-, 
vilis materiis iiher mms, 
Heidelöerg ,-Ï6Ö4, in S.vo 
—• 2.<> Noice'ito Paratvtïa 
JVesembecii superPandéctis, 
Ketilen, 1611, in 4-to — 
3-° ExamehRaüÓwUum Asr-
XOMI FABRI, vhi "errores 
ejiis dèmonstranlur. Spiers, 
1630, in ;4.«^~:;f-° "Noïw 
et animadvèrsione's ad dis-
putalïonés, MIMRONYMI 
TREUTLERI, Frankfort, 
1617.,, in : 4.t° ;— S'.o Trkc-
iatus "de acfimibüsyFrank
fort 1657;, in-4.tó -^ 6,o Ex--
cercitationes de erroribus 
ïnterpretum et de inlerpre-
tilusjurls, Frankfort, 1624 
in fol. — 7-o He Pignorihts 
etWypotJiecis, Frunhf. 1627, 
in 4. t0 — 8?° Observaliones 
ad JoAmtis PAPQNIS Aii--
RESTA, Frankfort, 1628 s 
in foï. —- 9.° (föinmëntdrii 
iri lihrwm insUMlionem, 
Fr dn/fort, 1665 , in: 4-to' —-
10.° Comweniarius in pri-
mam partem Pandectorem y 
Spiers 1630 in 4. t ó 

BACHÜISEW. -^- Sie BAK
HUIZEN. 
* " ' i i mij—M» 

t«ll ï ï e t .schijnt •wel van sleen. 
Mtheramsmus'terug- leerde. 

B A C H Ü S I Ü S S Of BACHÜISI3NÉ 

(WHABM) , langen tijd, év'eïa.' 
gelijk VAN ESPEN der partij van 
ARNAUJÜD en QUESNEL tóege
daan , en daarna tot de gehoor
zaamheid' teruggekeerd, -wel
ke men aan de uitspraken der 
Kerk vërpligt i s , heeft eene 
belangrijke verhandeling over 
.VANESJPÉN, QuESNELenERKEt, 

' nagelaten, ten titel voerende: 
De Zegèrö BERÜARDO VAW 
ESPEN., enz. Men ziet ïn dit 
stuk al het onheil, hetwelk de 
nieuwe sekte derHoIIandsche 
Missie berokkend heeft. BA-
cirasrus is in' 1779aïsKahö-
nikyan Brugge overleden. 

BACICI (JOANNES BAPTISTA 
GAÏTM, bijgenaamd) , een 
schilder, ie Genua in 1639 
geboren , ging in zijn Veer
tiende jaar reeds riaar Rome. 
Daar verbond hij zich. bij een 
schilderjj-kooper, alwaar hij 
gelegenheid had BERNINI te 
zien, van wien hij raadge
vingen voor zijne kunst, ètt 
ondersteuning 'voor zijne för.2 
tuin ontving. Zijne eerste 
proefstukken waren ïrieestör-
stukkep. BACICI werd van toen 
af aan,zéér groote'wêrkên ge'-
bruikt, onder andere aan den 
koepel JESUS genaamd, tèMö~. 
me, een trotsch gevaarte,'dat 
men niet genoeg kan hëwpnde-
ïêhi' BACICI muntte uit ïn de 
poïtrétteW.. ° Hij vervaardigde 
dat:Vanèenen man, die reed^ 
sedert 20 jaren overleden was. 

wp' hij, sses jaren daarna tot het 

file:///pqriis
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Eerst schetste hij, volgens || 
zijne verbeelding een hoofd, 
daarna zijn werk langzamer
hand, volgens den raad derge-
ïier verbeterende, welke den 
persoon in leven hadden ge-, 
zien, gelukte het hem er eene 
der welgelijkendste afbeeldin
gen van te maken. BACICI 
schilderde met zulk eene ge-
makkelijkheid, dat zijne hand 
eenigermate de vlugheid van 
zijnen geest volgde. Hij had 
groote en stoute, doch som
tijds zonderlinge denkbeel
den; zijne heelden hebben 
een verbazend relief (verhe
venheid). Zijn koloriet was 
levend, en hij muntte uit in 
het vervaardigen van sluit
stukken. Zijne teekeningen 
zijn vol vuur, de kleuren der-
zelve levend en geestig doch 
somS onnaauwkeurig aange-
bragt; soms ontbreekt het 
hem aan smaak in zijne klee
ding der beelden; doch in het 
algemeen worden zijne voort
brengselen zeer gezocht. BA
CICI was in het gezelschap-
peïijk verkeer zeer luimig, en 
vrolijk; doch zijn levendig en 
opvliegend karakter verbitter
de zijn leven. Nadat hij zijnen 
zoon, in tegenwoordigheid 
van deszelfs makkers eenen 
klap gegeven had,' ging de 
jongeling, door dien hoon tot 
het mterste gebragt, zich in 
den liber werpen. Dit ver
lies maakte den vader troos
teloos , en deed hem gedu
rende eenigen tijd de uitoe
fening zijner kunst verwaar
lozen. Hij overleed in 1709. 

BACIS , een berucht Waar
zegger der oudheid, wiens 
naam aan velen dergener ge-
geven werd, die zich na hem 
met het onthullen der toe
komst bezig hielden. 

BACK of BACCIUS (JACOBUS) 
een geneesheer te Bptter-
dam, alwaar hij geboren werd. 
Men weet weinig van zijne 
levensbijzonderheden. MAN- , 
GBTI haalt de beide volgen- ' 
de werken van hem m\ 
ï-° eenen Latijnschen Brief\ 
waarin hij verscheidene vraag
stukken "betrekkeli]k deu 
steen en het graveel behan
delde , deze brief worAt in 
de Latijnsche verhandeling 
over den steen van Jou* 
BEVEROVICIUS of VAN BEVE»" 
WIJK, Legden., 1638, in 12.* 
gevonden. — 2.° Dissertéi 
de corde enz., Botterik» > 
1648, en met de 'ExercW-
Moties Anatomicce van W*" 
umi' HABVÈE, Botter**> 
1660, 

BACKHUISEN. .— %^Kt" 
HUIZEN. 

• ' BACKTISHÜA (ÖEOBGE fn 

GABRIO!,),, een geneesheer1» 
Indië en Christen, • ,Jtó» 
eene groote ervarenheJ<* 
zijne kunst , en in d e *~, 
zische en Arabische taai 

AMANSOR I I . , in &°*™L eeuw, kalief uithethuxsv^ 
ABAS, zich eens zeer o n e 
selijk bevindende, hetBAW 
TISHUA komen, en bw 
zich zeer wel bij zijnen raa< 
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Deze Vorst bediende zich ook 
van die gelegenheid, omhein 
verscheidene geneeskundige 
boeken te doen vertalen. 
BACKMSHUA woonde gewoon
lijk te Jondisabur, of Ni-
sabur, hoofdstad van het 
Koningrijk CItorasan, om
trent het jaar 272 der Chris
telijke tijdrekening, door 
SAPOR, koning van Perzië, 
ter eere zijner gemalinne, 
eener dochter van den Bö-
meinschen keizer ADREMA-
NUS, gebouwd. Nadat BACK
MSHÜA aan het verlangen 
van ALMANSOR had voldaan, 
vertoefde hij nog eenigen 
tijd in de staten van dien 
vorst, en toen hij naar zij
nen! wilde terugkeeren, ont
sloeg hem - AIMANSOR , na 
hem vooraf met eerbewijzen 
overladen, en hem tien dui
zend gouden kroonen ten 
geschenke te hebben gege
ven. GrEORGE BACKTISHUA 

had een zoon, in hetzelfde 
beroep opgevoed; en kort 
daarna zag men drie of vier 
geslachten vanfiACKTisTUA's, 
die alle door hunne bekwaam
heid en hunne ondervinding 
in de geneeskunde zeer be
roemd werden; - sommige 
hunner vertaalden zelfs ver
scheidene schoone verhan
delingen in het Syrisch en 
Arabisch. '" ' 

B A C I E R - B A I . B E ( A U B E R -

ÏUS I,ODEWIJK vrijheer van), 
«en 21 October 1761 te St. 

j r r
i n h c t IVansche Dep,c 

•"*• BEEI,, 

Pas - de - Calais geboren y' 
was langen tijd aan het Dep.c 
van oorlog in hoedanigheid 
van chef der aardrijkskun-
dige-ingenieurs verbonden, 
en vervolgens als directeur 
van het topographiesch ca-
bineti Den 18 Öctober 1813 
tot veldmaarschalk benoemd, 
werd hij onder het konink
lijk bestuur niet geëmploi-
jeerd, doch trad op het ein
de van Maart 1815, onmid
dellijk na de terugkomst van 
BONAPARTE, in hoedanigheid 
van chef eener afdeeling, we
der in dienst van het minis
terie van oorjog. Bij de 
tweede herstelling der BOUR
BONS , werd déze veldheer 
van zijnen post beroofd, be
gaf zich naar' Sèvres, al
daar' hy een stil leven leid; 
de, zich met de uitgave 
van nieuwe werken bezig
houdende. Er was reeds van 
hem verschenen: 1.° Carte 
du ihéutre de la guerre, 
lors des premiere* eampag" 
nes de BOXAPARTS en Italië. 
{Kaart van het tooneel des 
oorlogs, ten tijde der eerste 
veldtogten van BONAPARTE 
in Italië) 1802, in 54 bla
den , een werk, dat zeer 
gezocht wordt, hoewel de 
naauwkeurighéid niet altijd 
aan de ischoonheid ' der 
uitvoering beantwoordt. —-
2,° Vues pittoresqms du 
Haut-Faucigny (Sc/dlder-
achtige geüigten van Opper-
Faiicigny), gekleurde pla-

1 ten» — 3,o Amales pitto* 

http://bAi.be
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vesqms et Mstorique des 
jpagmgisles (Schilderachtige 
én geschiedkundige jaarboer 
Mn der la?idschaps-sc7iil-
ders), ISÓ3. — BACLER D' 
A M É is itt 1824 overleden^ 

' BACMEISTER (LUCAS), een 
Luthersch predikant, den 18 
Oclober 1530 te Imneburg. 
in Neder-Sahsen geboren,-
werd in de leer van LUTHER 
opgevoed, en studeerde aan 
«de universiteit vanWwten-
lerg. Daarna werd hij. ge
kozen tot onderwijzer der 
jjrinsen van Denemarken, 
zpnen van koning CHRISTI-
AAN lil., 'Na den dood van 
dien koning, verkoos hem 
tde koningin weduwe tot 
haren gewonen hofprediker, 
en deed hem met de doch
ter van JACOBUS BORBINGE, 
maren eersten geneesheer, 
in <dlen echt treden. Hjj 
werd- nog predikant en hoog-
ïeeraar te Bosloch en elders, 
en overleed den 9 Julij 1608, 
Hij heeft verscheidene God
geleerde verhandelingen, vol
gens de leer der Broteslanr 
ien, nagelaten , zoo als: Me, 
modo coiteiomndi ,• — K e -
sis de Sacraéentis, en?, enz. 

BACMEISTER (LUCAS) , «oon 
jfan den voorgaande, werd 
aiV 1570 te jRo^peigeboren, 
ïliy vplbragt zijne eerste stu
die* s , onder CHYÏR/EUS.., en 
hegav' zich in 1587, na het 
eiland1 Zeeland*, Schonen en 
J>(t>U*ö. rltmd -bezocht ".te.heh-
*cn s B^ ai- Sfrmtrftnrg, 'N® -

verloop van driejaren, keer
de hij naar zijn vaderland 
terug, legde zich op de wijs
begeerte toe, doch begon, 
op aanbonden van zijn' va
der, de regtsgeleerdheid te 
beoefenen. Waden dood van 
zijnen oudsten broeder, die 
in de Godgeleerdheid gestu
deerd had, liet hij , mk , 
op ijerï raad zijns vaders, 
de studie der regten.varen, 
ên, na tot meester in de vrije 
kunsten te zijn bevorderd, 
begaf hij zich in 1593 naat 
Wittenberg \ om aldaar te 
studeren. GASPARD "«oTS&ffi-
LEBEN, staatsraad van den 
keurvorst, vertrouwde han 
het onderwijs van zijnen 2<H>n 

toe. Wijl BACWEISTER ^e" 
merkte, dat hij , langs Jje» 
weg, geene groote vorderin
gen konde , maken, keerde 
hij in 1597 naar zijne vader
stad terug. In het vozen
de jaar ging h^.F&awk** 
en Braland bezoe£e»> en 
maakte bij. deze gekgem&ia 

te Leuven' kennis, met Jus* 
•rus LIPSIUS. in 1600 1»-
noemde hem de hertog van 

Mecklenkirg, tot derde hoo£ leeraar indeGodgeleeïdheirt 
te Rostoch, alwaar er VÖM 
dien tijd slechts ftv«a.wn*J 
geweest; daarna n 'cr - J

D,,. 
1604 te Rosloch to^oppe 

bewindhebber bevorderd'" 

1605 tot mcior, e n i n l ^ 
tot supeHïilendelil &&•" ** 
ken xna Gwstrow. .HijoV 

leed in 163S,' M™ vffl, 
naamste werken zijn: 1 • . 
ratiu de Juhiltéo; -~~ <*v ••" 
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threnos • Jeremice ; — 3.° I 
Mxplicatio septem Psalma-
rnm peBnitetitialium nee non 
Psalmorwni XVI et XXII f 
— 4>o Expiïctói10 Typorum 
Veteris Testamenti adiivi* 
Iranlium Christim, ejas-
que personani, sacerdotium, 
sacrificium et heneficia; — 
5-o I)isputationes Theolo- \ 
gicts XXIII opposÜ0 De-
eretis Consilii Tridentini; ' 
— 6.° JFasciculus Qumti-
onum T/ieologicartfm 3 enz. \ 

BAGO (ROGER of RÜTGÉR) , 
eenEngelscheFranciskaner, 
werd in 1214 te Ilchesterj 
ïn het landschap Sommersef 
geboren. Uit hoofde van de 
buitengewone vorderingen,. 
die hij ïn de sterrekunde, 
de scheikunde en de wis
kunde maakte, verkreeg hij 
den bijnaam van bewonde
renswaardig leeraar. Wijl 
zijn overste vreesde, dat hij 
soms een slecht gebruik van 
zijne talenten mogt maken, 
zoo verbood hij hem te schrij
ven en liet hem eenigen tijd 
daarna opsluiten. Maar BA-
CO deed deze voorbarige vrees 
verdwijnen, door zijne over
sten van zijne voorzigtig-
heid en zijne regtzinnigheid 
te overtuigen. Hij stelde in 
1267 aan Paus CMHUENSIV. 
de verbetering van den al
manak voor. De moeijelijk-
heid van het werk, dat niet 
dan met vele moeite eerst 
verscheidene eeuwen daarna 
gelukte, belette den Fans, 

zioh met dit ontwerp jï> te 
laten. BACO maakte grooten, 
voortgang in de werktuig-
kunde. Men Z a g ^ z i j n e 
;handen brandspiegels tevoor
schijn komen. Hij stelde 
denkbeelden voor, die' den, 
weg baanden tot de uitvin
ding der brillen , verreki
jkers en vergrootglazen; maar. 
Jhet schijnt niet , dat hij die 
werktuigen \ heeft gekend, 
zoo als wij dezelve tegen
woordig bezitten. Sommige 
schrijvers hebben hem Se 
uitvinding van het buskruid 
willen toeschrijven. ZekeE 
is het j dat deze noodlottige 
uitvinding omtrent dezen tijd 
gedaan i s ; maar men moet 
zeer twijfelen, of deze nieu
we plaag van: het mënsche-
lijk geslacht wel aan BACO 
kan worden toegekend. Hij 
kende de uitwerkselen van 
het salpeter; maar het sal
peter alleen maakt hat busr 
kruid niet uit (zie SCHWARTZ-
BERTiior.n). Wat hier ook 
van weaen moge, BACO ver» 
diende den naam van Be~ 
ioonderensioaardige, en zijn 
naam kan naast dié van NEW
TON en LEIBNITZ geplaatst 
worden, vooral indien men 
den tijd in aanmerking neemt, 
waarin hij geleefd heeft, en 
de groote voo-deelen, welke 
later en meer geruchtmakend 
de geleerden, op hem ge
had hebben. Met eene zeec 
schoone genie, kon bij zich 
niet boven eenige kinder-
achtigheöen zijner ®enw» 

2 . . . •..'. 
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(want al de eeuwen hebben 
de hare) verheffen. Bijhield 
zich met den ivijsgeerigen 
steen, met de geregtelijke 
sterrewigchelarij, met de 
ioóverroede, en andere der
gelijke groote geheimen be
zig , even gelijk wij voor het 
dierlijk magnetismus, de 
luchtballen, enz. met geest
drift behield zijn- Sommi
ge schrijvers verhalen, dat 
BACO een zeer schoon ko-

Ï
eren hoofd had vervaardigd, 
etwelk op de vragen ant

woordde, welke men aan 
hetzelve deed: hetwelk in 
een zéker opzigt waar kan 
zijn. (Zie ALBERTUS , bijge
naamd de Groote). Men heeft 
van hem: 1.° Specula met' 
•thematica et perspectiva. 
Hij tracht er verscheiden 
vraagstukken in optelossen, 
Aen opzigte van de brand
en klootvormige spiegels. 
Men vindt er aanmerkingen 
i n , over de breking van het 
jicht' dei- sterren, over de 
schijnbare grootheid der voor
werpen , enz. Deze aan
merkingen bragten niet wei
nig toe, tot de vorderingen 
in dê gezigtkunde (optica); 
«Ie latere ;geleerden, NEW-
ÏON vooral, hehben er veel 
gebruik van gemaakt. — 2.° 
Speeiflum uhhemim ; — 3,o 
De miraUU poteslate arlis 
etmium]; — AfiEpistolce 
cum nolis; 5.o Opus tnajns, 

' in foï, Londen, 1733. Dit 
werk beval al de inzigten 
yau BACO over de weten-
Schappen , m n m Y i ^ t z m 

gelukkige denkbeelden in 
hetzelve. Hij overleed te 
Oxford ia 1294. NAHDÉ 
heeft de noodelooze moeite 
op zich genomen, om hem 
van tooverij vrij te pleiten, 
waarvan hij door zijne me
debroeders beschuldigd was j 
zeker om zijn goudmaken, 
en zijne sterrekijkkunde, 
en om eenige andere deuk-
beelden, die de regels dor 
gezonde natuurkunde over
schreden. 

BACO of BACONTIHIOP (•&>" 
AHNES), provinciaal der Ka»'-
melieten, doctor der -Sof' 
ionne, werd te Bacontln]) 
in de provincie Norfolckii 
Engeland geboren, en over
leed te Londen, in het ja»1 

1346. Er bestaat van hem-
l.o Aanleekeningen op fet 

Boek der Spreuken, M'da' 
ne, 1611, ihfol .enS."^-
handcling over den &S" 
der Karmelieten. Mennomx-
de hem den leptuddenleer-
aar , .uit hoofde ?a& q» SJ* 
makkelijkheid en Jong
heid , waarmede hij «e v°Jf* 
gestelde vraags tn ldwng 
te. Het was in die tnaen 
gebruikelijk, om dobcrocm-
de leeraren , met karate 
schetsende namen ^ S . 
pelen. Van daar de w*^» 
dere leeraar, de diep*™111 

ge leeraar, enz. 

BACO (NICOIAAS) » J» E 
gelmul uit eene aanzienlij 
familie geboren , bewaude' 
de met roem do loopbaan u* 



BAC. 1(55 

weten schappen en die der 
staatszaken. De koningin 
EMZABETH benoemde hem 
tot secretaris van staat en 
daarna tot Kanselier van ÜV 
geland. Op eenen zekeren 
dag, dat die vorstin hem 
eens in zijn huis te Hert
ford bezocht, zeidezij hem, 

, al lagchende: Dit huis is 
heel te klein voor eenen 
vaan, zoo als gy. — Me^-. 
vrouw, antwoordde de Kan
selier, daaraan is uwe, Ma
jesteit schuld, die mij te 
groot heeft gemaakt voor 
mijn huis. BACO overleed 
in 1578 , in den ouderdom 
Van 69 jaren. 

BACO ' (FRANCISCUS) , vrij-
heer van Verulam, zoon van 
den voorgaande, werd te 
Londen in 1560 geboren. 
Reeds vroeg ontwikkelde het 
zich in hem, wat men van 
hem te wachten had. Bij 
êenen werkzamen, veelom-
vattenden en doordringenden 
geest, voegde hij vly t in zy-
ne studiën en 'den omgang 
met alle geletterden zijner 
eeuw. Bij het verlaten van 
<lc Cöllegiè'n , Het zijn va
der hem reizen. In 1577 
was hij ie Pa?-ifs, alwaar 
hij zich deed beminnen en 
bewonderen. PAWIET,- af
gezantvan Engeland aan het 
hof van Frankrijk, vatte 
zulk een voordeelig denk* 
beeld van hem op, dat hij 
*ïcitt bij' de koningin ELEA» 
^ETU mét cone 2cer gewig-

tige zaak belastte. BACO** 
die den ouderdom van 18 
jaren toenmaals nog niet be-» 
reikt had, kweet zich vaa 
dien last, als een man van 
60 jaren» die in Ap kewaia 
van zaken als doprkneed WÜIS. 
De koningin benoemde hem 
tot haren bnitengewonen ad-
vekaat. ^Om aan zjjhe wel-
doenster te behagen, verde
digdeBACP de Veroprdeeïing 
van den graaf• y$n^ Esse%„* 
dien hij gednrendei; zijn Ie-v 
ven gevleid had, en. van * 
wien , hij allerlei .weldaden* 
had genoten. De3Zeondankr: 
baarheid maakte zijn karak
ter bij het publiek' even zoo 
verachtelijk, als de geleer
den zijne talenten, op prijs^ 
stelden:- verschillende . ma^ 
len stond; hij op het punt, 
van vermoord te zullen wPPr. 
den, Zoodra JACOBÜSI. den-., 
Engelschen troon had be
klommen , was de wijsgeer 
BACO een zijner vleijers, en, 
voor prijs zijner pluimstrij
kerij, ontving hij, na den 
post van algemeen procureur; 
te hebben waargenomen, den 
titel yan Kanselier/ Erwa--
ren geene laagheden te ;be- ; 
denken r die hij niet in -het» 
werk stelde, om tot dien 
post te geraken. Hij vleide, 

I den hertog van Buck'mghami 
• hy bewierookte de overige 
staatsdienaars, hij belaster
de zijne mededingers. Het, 
ïs door ^sulke onwaardige 
JttllperijëJij dat hij in 16!7 

de titels rm KmnéioK em 
3' . 
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zegèl-hewaarder, en die van 
vrijheer van Vendam eri 
graaf van SMt-Alban, eeni-
gè jaren daarna, vereenigde. 
Mcoj de slaaf van zijnen 
koning én van deszelfs mi
nister, drukte het zegel op 
de besluiten, waardoor er 
uitsporige knevelarijën be
volen "weUden.' Het volk 
schreeuwde tegen zulke on-
xfegtvaardige en vermenig
vuldigde belastingen r > Door 
het patrlement, zegt dé schrij
ver va» zijn leven, van ambts-
verkobping en verdorvenheid 
•beBchuldigd, zag hij zich 
véïpligt, eèn bijzonder ant-
yröoïi, öp al dê hém te last 
gelégde' feiten te geven; het
welk hij op den 1 Mei 1621 
«leed, door in* de ondubbei-
zïnnïgste uitdrukkingen, in 
acht én ftviritig verschillen
de artikels"^ de misdaad van 
onlkoópiiig te belijden, waar
mede hij belast was, zich 
geheel aan de gunst der reg-
fets overlatende. Hij werd 
tëi' eene böetê' van veertig 
duizend ponden sterlirigs ver
oordeeld; daaxénhoven ver
wezen, om in den toren (to-
rtèr) opgesloten te worden, 
ten einde er ier beschikking 
öeakonmgg te verblijven; en 
eindelijk voor altijd als on
bekwaam verklaard, om ee-
»ig ambt of eenige bedie
ning in de republiek waar-
tenemen, met verbod van 
ooit m het parlement zitting 
J* nemen, noch fa betrek
tong met het hof te komen. 
UP deze wijZe verloor hij 

hét groote voorregt der waar
digheid van Pair , eene ge
strengheid, welke men nooit 
ondervindt dan in geval van 
verraad of omkooping." JVa 
eene kortstondige gevangen
schap in den toren, verkreeg 
hij* van koning JACOIJÜS zij
ne vrijheid weder, en weid 
hij van de boete ontslagen, 
waartoe het parlement hem 
veroordeeld had. De koning 
verleende hem zelfs, al wat 
in de magt van eenen vorst 
i s , toetestaan, namelijk de 
geheele intrekking van zijn 
vonnis. Naar een zijnet land
goederen verwijderd, maar, 
zoo als men gezegd heeft, 
niet van alle goederen fa 
fortuin ontbloot, wijdde hij 
zich geheel en al aan fc 
studie toe, en overleedfo 
het jaar 1626. Hij schreef 
in zijnen uitersten wil, >&' 
hij zijhen naam en zijne ge
dachtenis aan de neewfo 
natiën naliet." Want,™% 
de hij er hij , mijne lana-
'genooten zullen »$ eerst 
na verloop van eewgMty^ 
leer en kennen. Deze uitdruk-. 
king in een stuk gelasc"J' 
waarin men zich natuuvii]»-
met den dood en ernstige on
derwerpen bezig houdt, h^* 
eene ongepaste en der war 
wijsbegeerte omvaar<"Se \ 
dëlheicï geschenen. BWJOIJBS 
een slaaf der baatzuchten ö» 
onbestendigheid van de Wij
zen der achttiende eeuvw 
Men heeft eene prachtige 
uitgave zijner werken'., %00" 
wel Latynsche als Engel-, 
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Sche,Londen, 1740,4 31." 
ïn M. in het licht gegeven. 
De voornaamste zijn: l.°De 
tiugkenfoscientiartm: een 
Uitmuntend werk, waarin 
men nieuwe en diepzinnige 
waarnemingen aantreft,wel
ke door de bevalligheden der 
Verbeeldingskracht versierd 
wordem Het is het plan 
eénèr beredeneerde Encyclo
pédie,, in al derzelver dee-
len verbonden eri zamenhan^ 
gehd, waarvan de uitvoering 
zeer verschillend -zoude zijn, 
van dé alphabetische; Com
pilatie, tvelke men ons on
der dien naam heeft gege
ven ; eette soort van afgrond, 

/ zoo als zelfs êDiDEROT, het 
hoofd en de bestuurder dier 
onderneming zich uitdrukt, 
waarin oude vodden - kra
mers eenê menigte soms on-
bekende:, slechtoverwogen, 
goede en kwade, verachtelij
ke•, ware, vafocke, onzeke
re , en altijd ongerijmde en 
ongeschikte dingen wierpen. 
— 2.o Zijn Novim organnm 

, écientiarum, dat als een 
yèt'Volg pp het eerste werk 
kan beschouwd worden. Door 
dit boek is hij de vader der 
proef- ondervindelifke na-
iiiurkitiide genoemd. Het
zelve ïè eene verzameling 
van nieuwe en juiste denk
beelden , betrekkelijk al het-
gene, wat dé natuurkunde 
kan volmaken. — 3°° 2ijne 
Proeve over de [Zede- en 
staatkunde, bieden grond
beginselen aan s voos alle sta-

ten geschikt, Van den vorst 
tot op den geringsten dag-
looner. — 4.0 heven vak 
HENDRIK VIL, Koning van 
hngeland. Deze geschiede
nis , hoewel zeer gezocht, 
is dikwijls niet anders, dan, 
eene lofrede. BACO heeft; 
niet altijd de eenvoudigheid1 

van den geschiedkundigen 
stijl; en hij is niet vrij vatt 
de gebrekény welke mén aan 
de schoone geesten zijner, 
èëuw verwijt, de opgebla-
zenheid en héjt hoogdravende 
namelijk: — 5.» Verzame
ling der aden èh gebeurte
nissen , voorgevallen in het 

< parlement van Engeland, on
der de regering van Éx.1-
ZABMTH, 2 dl." in foï. ïn 
het Ëngelsch; — 6.0 Eene 
kleine verhandeling; Dejtis-
litia imiversaliy Tarijs, 
1752, in I6.0 eri vele ande
re werken. De Heer D E -
ÈEYRE, heeft fe Ontleding 
der wijsbegeerte van BACO, 
2 dl.» in 12.V» in het licht 
gegeven. Deze schets is: 
toereikende, om een denk
beeld van de hoedanigheden 
en gebreken der schrijfwiize 
van BACO I e geven. 'De 
Heer HUME , BACO met GAM-
j,Er vergelijkende, geeft den 
voorrang aan den laatste; 
doch men móét op eene zon» 
derlinge wijze met den lust 
bezield zijn, ora vergelij
kingen te maken, om daar» 
toe BACO met eenen sterre-
kundige te kieken, en be« 
trekkingen tussche» twee 



1,-68 . . $ ^•'.^*' 

mannen te zoeken, tusschen 
welke er volstrekt geene 
bestaan. De Heer EMERY 
heeft het Christendom van 
BACO in het licht gegeven, 
1799, 2 dl.» in 12.™ In 
zijne levensbeschrijving; door 
BERTIN uit het Engelsch in 
het Fransch vertaald; wor
den , ondanks den lof, dien 
men aan BACO toe7Avaait, zij
ne ondeugden niet vergeten; 
en bezwaarlijk zal men een 
hoek vinden, dat zoo zeer 
geschikt i s , om te bewij
zen hoe zwak de wijsbegeer
te is tegen een lafhartig en 
bedorven karakter. Op het 
einde dezer levensbeschrij
ving vindt men eenë verza
meling der grondbeginselen 
van BACO. De belangrijkste 
is » dat eene oppervlakkige 
wijsbegeerte de godverzaking 
kan te weeg brengen, maar 
dat;, eene diepzinnige wijsbe
geerte tot den Godsdienst 
geleidt»" Leves gustus in 
pMlosop/da movere posse ad 
ttiheisnmm, sed pleniores 
hausttis ad religionem redti-
cere. De augm. Scient. ? L. ï. 

Bicöwmop. — Zie BACO 
(JOANNES), 

'• BACOXJE , of BACOVE (LEO) , 
te Lasteïgelow in Gascogne 
geboren, ging, na de dwa-
iMgen van den fcotestant-
schen Godsdienst erkend te 
Mbfton, iii de orde van den 
öeiügen FRANCISCCS, en werd 

• «««Ivo .genomen, om 
mm oP t^„ g t o e | Ym mmh 

deve en daarna op dien van 
Panders geplaatst te .wor
den, alwaar hij in 1694, in 
den buderdpm van 94 jaren 
overleed. .'Zijn Dickisinh 
over de opvoeding van eenen 
'Vorst, 1671, in 4.» heeft 
hem onder de Latijnscha 
schrijvers eenen naam ver
worven. Er komen zeer 
schoone stukken In,hetzelve 
voor. Hij gaf hetzelve in 
1670 teTouJouse, onder den 
titel van DelpMnus, seude 
prima principusinstiiutione, 
lib. 6. in 4.*° in het licht, 
en hetzelve werd in 168 5 te 
Parijs in 8.™ Hiet.aantee-
keningen herdrukt; , wen. 
voegde er eenige Oden Bij 
van denzelfden schrijver* 
Nog beeft men van hem'. • 
Carmen panegyricnm, T«"* 
lonse, 1667 in 4 . t 0 , aanPa«s 
CLEMENS IX. opgedragen. 

• BACQUERRE (BEmnicfVS 
ras). Men heeft van dezen g^ 
neesheer, van wien men voor 
het overige niets bijzonders, 
weet, een zeer gezocht werlf, 
ten titel voerende Seag» 
medicus, te Keulen in167rf 

gedrukt. 

BACQUET (JOANNES), ajv°" 
kaat des konings inde schat
kamer te Parij*, ze e r ef* 
Een in het Fransche regt « 
de Romoinsche wetten, té 
schrijver van verscheiden 
Verhandelingen, ^oV }„" 
MKRE met aantcekemnsw 
vornieerderd., - waarvan 
laatste nttgnvo, te hpn ' ' * ' 
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2 Dl.!» in foï. in het licht 
is gekomen. Zijn dood, in 
1597 voorgevallen, werd ver
oorzaakt door het verdriet 
hetwelk hij ondervond , zij
nen schoonzoon CHARPENTIER, 
Lector en Geneesheer bij de 
Universiteit van Parijs , een 
berucht eedgenoot (liguetir), 
op het plein de Greve, te 
hebben zien radbraken.,, 

BADAIACCHIQ , (SISTO) , te 
Parma geboren, en een zeer 
goede teekenaar, was een 
leerling der CARRACCIO'S, ,H'j 
Icwam zeer jong te 'Rome* 
alwaar hij door HANNIBAI. 
onderwezen werd; maar na 
zijnen, dood ging SISTO met 
ANTONIUS CARRACCIO naar 
Bologna. Eenigen tijd daarna 
in- Rome teruggekomen zijn
de, vervaardigde hij ver
scheidene werken in eene 
galerij van het paleis der 
Meeren VEROSPI. In een 
schilderstuk stelde hij Po-
tYPHEMus met GALATHEA voor, 
en op een ander POIAPHE-
MUS en Acis, die de vlugt 
neemt. Men ziet ook ver-
scheidene^laten, welke der 
ze schilder inet sterk Avater 
geëtst heelt. Zes zijn er 
volgens CORREGGIO ,- en'eene, 
volgens het oude standbeeld 
Van LAOCOÖN, op het Belve
dère. Hij ondernam ook, 
metLANFiiANC., zijnen lranst-
'genoot, 'de geschiedenis van 
het Onde-Testament, volgens 
de schilderijen van HiMiAëi,, 
jUc in; de 'galerijen Tan het 

Vatikaan gevonden worden, 
te etsen. Zij vervaardigden 
een boek van hetzelve, dat zij 
aan HANNIBAI, CARRACCIO óp-. 
droegen, ten tijde, dat hij 
reeds ongesteld begon te wor
den.SISTO hield zich niet lang 
in Rome op, maar keerde 
naai; Bologna terug, alwaar; 
hij zijne overige levensda
gen ten einde bragt. 

BADAN of BEDAN , een.der. 
vier Regters, waarvan er in 
het eerste Boek der Konin
gen XI I , 1 r , melding wórdt 
gemaakt. Wijl die'haani niet 
gevonden wordt '" Onder die 
der Regters,] welke het volle 
van Israël geregeerd heb
ben, zoo heeft men daarom
trent verschillende gissingen 
gemaakt. Sommigen zeggen, 
dat men door BADAN , JAÏR 
moet verstaan, om hem te 
onderscheiden van eenen an
deren JA'ÏR, die ten tijde 
van MOZES geleefd heeft, 
zoo als men zulks kan zien 
in het Boek der Getallen 
XXXII, 41. Zulks is des 
te aannemelijker, daar ér, in 
het eerste Boek Paralipo-
menoii "\VII, 17,, over ee
nen BADAN, achter-klein
zoon van MAKIR of MACHIR, 
gesproken wordt, en, er in, 
het 2P Hoofddeel ,22 v.s van 
hetzelfde Boek gezégd wordt, 
dat JAÏR de klein-zoon der 
dochter van MAKIR was. De 
ïlcbreërs zeggen, dat men 
door BABAN SAMSON moet 

I veistaaa j vM hij "wit he6 
: 5 •'-.; '••• ". 
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geslacht van DAN was. An
deren hémen BADAN voor 
AfiDoN, uit hoofde «van ee-
hige hëtiêdïing' of overeen
kom^,, die tusschen deze 
Beide namen plaats heeft. 
JÖe Zeventigen stellen, in den 
in hét hoofd van dit artikel 
aangehaaldeh tekst, BARAK 
ïh plaats van BADAN. 

BADEHORN, — Zie BADEN-
1I0RN. 

BADEMUS (Heilige), een 
ÏPérzer, uit eene adellijke én 
rijke familie gesproten, Werd 
gevangen genomen, gedu
rende de vervolgingen van 
SAPÓK, enmetNERS^VN, een 
Jprïns uit Aria, in eeHen ker
ker qpgésïoten. De moed 
van den laatste bezweken 
zijnde, schonk men hem het 
leven, op voorwaarde, dat 
hij BADEMUS met eelieri de
gen doorsteken zónde; maar 
liet duurde niet lang of hij 
gevoelde de uitwerkselen der 
CfoMehjke wraak. Hij ver
viel , na vérloop van ëéhigèii 
tijd in ongenade, én verloor 
het leven, door vervloekin-
geh overladen, op eene ge
weldige .wijze; liet ligchaam 
Van dett heiligen BADÈMUS 
werd door de ongeïopvigen 
buiten de stad gesleept; maar 
U Christenen zulks héime-
iijk weggenomen hebbende, 
begroeven hetzelve op eene 
eerbiedige w|jze. Toen vier 
|aren daarna koning SAPOR 
«verleden was, werden zijne 
leerlingen ïtt vrijheid gesteïdr 

Dé heilige BADEMUS onder
ging den marteldood, den 9 
April» van het jaar 376, in 
het 67e der regering van 
SAPOB. De Grieken vieren 
zijn feest op den 10 April. 
Zijn leven, door den heili
gen MATÜRHAS in het Syrisch 
beschreven, is door ASSE-
MAKI , HENSCHËNIUS eri Rm-
NART ïn hét licht gegeven. 

BADEN (JACOBÜS) , getow» 
in 1735, én overleden in 1804, 
een beróenïde Deensche ge
leerde, die zich voornahié-
lijk door de overzetting der 
oude Classieke schrijvers W 
hét Deensch, den dank der 
nakomelingschap verworvefl 
hteeft enpokdevoedstervate 
van den góéden smaaic iniDc" , 
nemarkm en de grondlegger 
der wëténsfchajipelijke befian-
deling en Vorming der Deen
sche taal wórdt genoeg' 
JEÏij vormde zich töornatóe/j/ff 
in' Leipzig, alwaar A'J aan 
de hulp van den beroem™ 
jGfÈWÈRT, met 50 Baalde^' > 
in eene groóté geldverlegen
heid, die hem aan de voort
zetting ziirfer Studiën ge»1»' 
derd had', veel te danken 
had. Hij herinnerde nf 
Uit dien h o o f d e , ^ <foor de 

aanbeveling van, dezeng_ 
leerde, als Rector ^J*L 
tona, steeds op eeiiedanKba^ 
wijze aan zyneti weldoeneï-

BAÜEN'- BADEN (Lo»fv"f 
WHAEM , lcMarkgraaf v g » 
«chtcr-ïdein-zoon van W» 

"ARB ï . j bijgenaamd «e w-
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liihkige, werd te Parijs tea 
8 Januarij 1655 geboren. Pas 
drie maanden oud zijnde, 
werd hij door zijnen vader 
en groot-vader van daar weg
genomen , daar zij yidlden, 
dat hij te midden der volken 
zou worden opgevoed, welke 
liij moest besturen. Hij door
liep Europa om zijne op
voeding te voltoöijen,, en 
volbïagt iijtie 'eerste wapen
feiten onder MpNTÉöïJcS,üi«i, 
én tegen TÜREME , in deri 
vèldtogt van den Êlzas, al
waar ae Fransche' Generaal 
sneuvelde. Hij ' dwong de 
Transchen de wijk in hunne 
verschansingen te nemen, 
tot op den oogenhlik,T Waar
op de groóte CoNöÉ heit op-
S" erbevel kwam overnemen, 

[adat de Hertog van Lotha
ringen , in plaats van MON-
TÉCUCUM, die zijn ontslag 
had bekomen ,: zich aan het 
hoofd des legers had ge
plaatst , diende de Vorst van 
Baden onder zijne bevelen , 
tot op den vrede van Nij
megen, in 1678. Bij den 
oorlog der Turken tegen de 
Oostenrijkers, bragt hij veel 
toe, om de stad Weenèn, 
die belegerd werd, te bevrij
den, en onderscheidde zich 
op eene eervolle wijze te 
Barckan, Vicegrade en Bu-
de. Hij verbond zich in die 
tveldtogten, met den jongen 
Prins EuGENius van Eawotje, 
Wiens ontluikende verdienste 
«ö dapperheid, hem belang 
inboezemden; hij alleen be
haalde in 1689'op do Tur

ken, de overwinning van 
Nissa, en den 19 Augustus, 
die van Salenckemen: in 1693 
werd hij in Zwahen geroe
pen , om er den Franschen, 
die er snelle voortgangen 
maakten, het hoofd te bie
den. De groote Dauphin en 
de Hertog vanLorges, kon
den zijtte legerplaats niet 
stormenderhand innemen; hij 
heroverde da'arojr Hei delberg, 
begaf zich vervolgens naai; 
Engélwnd\ óm "met;"koning 
WitMAM over de krijgisvër-
rigtingen tegen l?rankrd$k 
te beraadslagen., 'Prins Lo-
DËWIJK opende 'den veïdtbgt 
met eenen inval'in den El~ 
zas, alwaar hij de maatre
gelen .y?m" den Hertog "van 
Lorges Verijdelde; vruchte
loos ïohg hij medenaar den 
Poólschen troon, die dooi* 
den dood van «SOBIESKI open
stond. De oorlog over de 
troonsopvolging in Sjjanje 
kwam hem nog nieuwe lau-
wers aanbieden. Hij ver
scheen aan het hoofd van 
het keizerlijke leger, riani 
Landau * in , maar werd; té 
Friedlingeii geslagen. Hij 
Was het , die in 17Ö3, dié 
beroemde linie liet aanleg
gen, welke, onder den naam 
van Stollhoffener-linie, zich 
van het Zwarte-woud tot 
StóU&offenen den Rijn uit
strekte;, én waardoor hij zij
ne bekwaamheid in het aan
leggen van vestingwèrken en 
verschansingen deed bewon
deren. 'Hij overleed te Ma-

l "stadt den 4 Januarij 17Ö7"» 
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in den ouderdom van 52 ja* 
• ren. Hij had zes en twintig 

veldtogten yolbragt, hij vijf 
én twintig belegeringen het 
hevel gevoerd, en dertien 
veldslagen geleverd. Even 
zóó. bekwaam als moedig, 
zal zijn naam in de jaarhoe-
ken der geschiedenis he-
roenid blijven, en naast die 
groote Fransene en vreemde 
veldheeren geplaatst worden,, 
Welke de schoone eeuw van 
LoDEwiJK XIV. zoo beroemd 
maakten. 

BADENHORN of BADEHOBN 
(LEQNARDUS) , een Begtsge-
leerde,werd den 6 Novem
ber 1510 te Mëiszen gebo
ren. Hij studeerde te Leip-
zig, en verkreeg het Bek-
toraat van Anndberg., waar
van hij twee jaren later vrij
willig afstand deed, en naar 
heipzig terugkeerde, alwaar 
hij in de faculteit der wijs
begeerte werd aangenomen, 
van welke hij Deken, en in 
3537 Bector werd. Hij deed 
daarop eene reis mav Italië', 

'• ontving in 1544, te Paéca 
den doctoralen hoed; bijzif-
ne terugkomst, te Le'ipzig 
werd hij tot bijzitter in de 
faculteit van regtsgeleerd-
heid en v an het opperste 
.Jgwegtshuf, en tot Burge
meester benoemd. In 1552 
verscheen hij als afgevaar
digde van den keurvorst van 
hahsm, fojj; het Concilie' van 
irenfo, waarin hij cene -wijd-
ioojiijve redovooring'uitripïak: 
«ADENawjH orerjeed te tety* 

Zig, den 1 Julij 1587, en 
Doctor SELNECCER sprak zij
ne lijkrede uit, 'waarin hij 
verscheidene levensbijzonder-
heden van den overledene 
aanhaalde. De beide oudste 
zijner vier zonen zijn als 
geheimraden van den keur
vorst van Saksen overleden. 

BADIA (KAREI, FRANCÏSCES}, 
een beroemde Italiaansc/ie 
Kanselredenaar, te Anoou 
den 20 Junij 1675 geboren, 
werd door zijnen moederlij
ken oom, aan het hof van 
Parma verbonden, opgevoed. 
Zich aan de pleitzaal wie
lende toewijden, volbragthij 
de ' studiën, die tot deze» 
stand vereischt worden, f-
hevlijtigde zich op:de batte; 
welsprekendheid. De nei
ging y die hij sedert eenig"11 

tijd voor den Geestelijk® 
staat gevoelde, be\voog hein» 
om zich bij voorkeur op dfe 

des kansels toeteleggci' ^ a 

de heilige wijdingen ontvan
gen te hebben, wflwk 3 
zich geheel aan het pvcaiK-
ambt toe, waarin hij epnei» 
buitengevvonen roem behaa-
de. APOSTOW» ZEN«>> e e * 
edele Vcneüann, en beroem
de letterkundige, spiekt 1» 
cenen zijner brieven »• V * blz. 214; over BAWA, als over 

eenen hoogst-vermaaïdeI1 , 
denaar. Niet alleen prefli** 
tc hii in do voornaantöto SM-, 
«ien Van Italië» maai' »w» 
wiMo men hem to Weent* 
in Ouslcnritk hooren. v 
lïiöschoi. van Purm» 3iet' 
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niets onbeproefd, om een zoo 
waardig voorwerp, aan zijn 
diocees te verbinden, en 
schonk hem een kerkelijk 
inkomen. Kort daarna werd 
hij met de abdij van Sint-
Nicolaas begunstigd j en in 
1727 voor VICTOR AMEDEXJS 
I L , Koning van Sardinië, 
gepredikt hebbende, benoem
de hem die Vorst tot de 
ïijke abdij van Novaleze. 
In het volgende jaar te ï%-
riii teruggekeerd, om de 
lijkrede der koningin ANNA-
JVIARIA , uittespreken, welke 
vorstin den 24 Augustu,s 1728 
overleden was, en van de 
goedheid des Konings door
drongen , besloot hij zijn 
verblijf in die stad te bepa
len. VICTOR AMEDEUS , had 
juist de Universiteit dier 
stad hersteld, het voorzit
terschap derzelve droog hij 
aan BADiAop. De stad Turi'n 
Verleende hem het burger-
ïegt; Ancona en" Fossom-
hrona, alwaar hij dikwerf 
gelegenheid had gehad zich 
te doen hooren, en zijne ta
lenten te ,doen bewonderen * 
schreven hem op derzelyer 
adeMijst. Aldus met eer en 
góéderen overladen, ©n na 
zijn leven, ondanks zijne 
menigvuldige werkzaamhe
den, en den zwakken staat 
zijner gezondheid, tot in 
den ouderdom van 76 jaren 
gerekt te hebben, overleed 
hij te Twm den 2 Mei 1751. 
behalve <• twee vertalingen van 
*"ransche werken, ©n eentge 

heeft hij nagelaten: 1 .o Pre
dictie quaresimali, Turin , 
koninklijke drukkerij, 1749, 
gr: in ,4. t 0 ; in hetzelfde jaar 
herdrukt, Venetië, in. 4.to 
— 2.° Panegirici, raggio-
namenli ed orazioni diverse, 
Venetië, 1750, in 4.*> — 
3.° Vele an&eve predikatiën, 
leerreden en andere stichte
lijke werken, waarvan de 
handschriften onder zijne fa
milie zijn gebleven. 

BADIER (JOANN'ES STÊPHA-
NUS) een Benedictijner Re
ligieus van de Congregatie 
van den H. MAURUS , in 1650, 
te Dol, in het Fransche De
partement lle-et-Vilaine ge
boren , wijdde zich aan God 
toe door de kloostergelofte, 
afgelegd, in de Abdij van 
den heiligen MELANUS te 
Hennes, den 12 Augustus 
1068. Hij heeft gedurende 
verscheidene jaren met liet 
beste gevolg de wijsbegeerte 
en de Godgeleerdheid in de 
Abdij van den heiligen Di-> 
ONYSXUS onderwezen s enJieeft 
vele bedieningen" zijner orde 
Waargenomen. Toen hij pri-
oor van Si: Jnlïen de 'tours 
was, gaf hij in 1700 te 
Tours, het eeriige wërkj 
dat men van hem kent, in 
het licht, getiteld: de Ta 
saintelé dé V'ètat mmiusii-
tpw\ o fa Van fait voir Vhis-
ioire de VAVbaïe de Mar-
moutier, el de celledel'E-
glise Royale deSt.MARTM 
de Tours, pour ser'vir de 
reponse a la vie de 8t* MM~ 
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XIK, donnêe par M. GEB-
VAISE, Prevöt de l'Eglise 
de St. SlAiiTiiT {Over de 
heiligheid van hef klooster
leven, waarin de Geschie
denis der Abdij van Mar-
moutier en die der konink
lijke kerk van denlt.MAR-
iimrs van Tours, ontwik
keld worden, om tot ant
woord te dienen, op het le
ven van den H. 3IARTIXVS 
door den Heer GEKVAISE, 
proost der MARTlXVS-kerk), 
in 12.™° Een werkje, waar
in de klooster-drift vrij he
vig doorstraalt. EUHER is 
te CorUe, waarvan hg pri-
oor was, den 6 Juli) 1719 
overleden. 

BAHDUUC..— Zie COSME, 

BADIÜS (JOSSE Of JlISTüS), 
bijgenaamd Ascensius, wijl 
hij te Asscke, een groot vlek 
Jusschen Brussel'en Aalst, 
in 1462 geboren was, stu
deerde in Vlaanderen en in 
Italië, en ging vervolgens 
te Lyon het Grieksch onder
vezen. JoANNES TRESCHEI, , 
Boekdrukker in die stad, 
verbond hem aan zich als 
Corrector zijner drukkerij, 
«» gaf liem zyne dochter ten 
huwelijk. ROBERT GrAGUitf, 
wiens Geschiedenis van 
Frankrijk, hij te Lyon ge
drukt had, lokte hem naar 
fartjs* Het is over zijne 
Pers, waarover men, onder 
«en naam van Pmlum Ai-
censianum, zoo veel gespro
ken heeft. Hy gaf verschei

dene Idassische schrijvers in 
het licht, welke hij zelf 
met aanteekeningen verrijk
te , onder andere UORATIVS, 
VlRGlLIUS j LUCANDS, Jv-
VENAMS , ÜSAMJUSTIÜS , QuiN-
TILTANUS. Hij overleed te 
Parijs, in 1535, in den 
onderdom van 73 jaren, na, 
behalve zijne Commentariën, 
verscheidene werken te heb-
ben zumengesteld $ zoo als.' 
Sylva moralis contra vit'm; 
— Psalterium B. 31ARI-® 
Virginis,- —Epigrammate \ 
— Vila THOMJE è ÏÏ£M-
JPÏS ,• — De grammatica.; — 
De conscrihendis epistolisi 
— Navicula stultarum mi-
lierum, een werk, volvutfe 
reden, 1502, in 4.tQ 

BADIUS (KOENRAAD) , zoon 
van den voorgaande, werd 
Calvinist, en begaf zich naai' 
Geneve, alwaar hij zich als 
drukker en schrijver onder-
scheidde. ROBERTÜS £«EN-
NE, zijn schoon-feoederj 
mede een Protestant, volgde 

hem drie jaren daarna, m 
deden er gezamenlijk vele 
zeer gezochte uitgaven w 
het licht verschijnen. *MI 
overleed omtrent het jaar 
1566. — BADIÜS vertaalde 
in het Fransen, het he Df* 
vmAmAlcorandertran^ 
kaner-3Ionniken, vermeer
derde hel: met een tweede, 
waarbij ' hij aanteekenxnge" 
voegde, Geneve ltö°>„\ 
12.mo, Amsterdam, «** ' 
2 Dl.n in 12."»o niet plat0" 
van BERNAROTS BOARD» "6" 



B A D . - B A E . 175 

ge aanteekeningen zijn kort, 
maar zeer scherp en dikwerf, 
volgens het oordeel zelfs van 
PRQSPER MARCHAND , die zelf 

• geen zeer gematigd schrijver 
i s , zeer overdreven. — Zie 
ALBERT (ERASKIUS) en ALBIZI. 

BADUARIÜS (JOANNES) was 
uit het oude en beroemde 
geslacht der PARTICIPATI 
te Venetië. Beeds vroeg 
werd hij bij zijnen oom A L -
BÈRTUS BADUARIUS , Bisschop 
van Crema, gedaan, 'om, on
der diens opzigt, eene betere 
opvoeding te ontvangen. La
tei- in den Geestelijken; staat 
getreden zijnde, werd hij 
eerst Aarts-diaken van Cre
ma en Commendatair Abt 
van St. PETRUS van Coïïe, 
daarna Kanonik van JPadua 
en kort daarop Premiciarius 
van den H. MARCUS te Ve
netië. De voorbeeldige Gods
vrucht, welke hij in deze 
laatste waardigheid aan den 
dag legde, bewoog den Se
naat dier stad, hem den 1G 
September 1688 tot Patri
arch derzelve te benoemen; en 
hij maakte zich doordeher-

* stelling der kerkelijke tucht, 
en door verscheidene god
vruchtige gestichten , ztfo be
roemd , dat CMSMENS X I . , 
hem den 17 Mei 1706 in 
den rang der Kardinalen 
plaatste, en hem het Bisdom 
itresnia opdroeg. BADÜARIIJS 
vond aldaar veel te doen, 
°i» de stad: en het land van 
de dwalingen van eenen ac-
fceren Bf-wvREtjjja te bevrij- j 

den, welken BECCAUEIXUS 
hij bewoog, o m 2ich teher-
roepen, en z i j n e o v e l . j„ e l e . 
vensdagen l n eene gevange
nis doortebrengen, BADUARX-
us overleed den 17 Hïei. 1714, 

BADUUJCA. — Zie Tour.*. 

BADURDAUS , Bisschop van 
Pqderbom, in de Pru i s i 
sche Staten, bestuurde die 
lferk van het jaar 815 of 816 
tot itt 863. Het was, de^e 
Bisschop» welke in djë^tad 
eene school oprigtte, zoo» 
wel voor den adel als voor 
de burgerklasse. 

BAENGIUS (PETRUS), i» 
1633 te È.elnngborg\ViZwe^ 

! den geboren, onderwees, na 
j in Dqneiiiariien, de Netfer-
• landen en Dttilscfrland ge-
': reisd te hebben, om er de 
Universiteiten te bezoeken , 
te Abo de Godgeleerdheid, 

, en werd vervolgens Bisschop 
van PFylorg) alwaar hij in 
in 1696 overleed. Men heeft 
van dezen Luthersehen pre
laat, l.o e&xCommentaHjim 
op den Brief van den heili
gen PAULUS aan de Hebreërs. 

' Abo, 1671, in 4.» — 2.0 
'Leven van den heiligen A^s-

GABTUS. — 3.° Uistorim 
i SuecQ-Gollrica ecclesiqsticce. 
j — 4.° Gewijde tijdreken* 
kunde. — 5.0 Twistschrif-* 

'ten. Dezelve zijn alle, in 
het Latijn geschreven , maar 

; vol met de vooroordeelen 
j zijner sekte. Men zou zeg-, 
: gen ? dat de Schrijver al waf 
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over die onderwerpen dooi
de Cathobjken gezegd i s , 
heeft willen parodiëren. 

RiEREB/STES, koning der 
Dacié'rs, een tijdgenoot van 
SÏLLA en CiESAR, was voor 
de Romeinen een lang ge
vreesde vijand, hoewel hij 
niet handgemeen met hen is 
geworden. Hij wendde zij
ne wapenen tégen de Sar
maten , die de Tanaïs (Don) 
waren overgetrokken, deed 
hunnen zegepralenden togt, 
langs de oevers der Borys-
thenes (Dniepr) staken, en 
dwong hen zich naar Littkm-
en te wenden. Daar de Gal
lische Bon in Pamionië ge
vestigd, hem den oorlog had
den verklaard, zoo werden 
zij overwonnen en hun land 
verwoest,* Tracië en Mace
donië gaven zich aan zijne 
zegepralende wapenen over. 
Hij drong tot mlttyrië è.wt 
verstrooide en vernietigde 
de Celtische en Germaansche 
legers, welie hem het hoofd 
wilden bieden, en deed den 

* Komeinen. bijna zijne aanna-
oering vreezen, Dezo werk
zame Vorst, dappere en be
kwame krijgsman en een dol
heiden zijner eeuw, werd 
door eenige muitelingen door
stoken, op deI1 oogenhllk, 
dat AUGUSTUS troepli tegen 
hem opzond, om zijnen voort-
gang tegen te gaan. Hij had 
«en kwijnenden moed zijner 
natie weder opgewekt, 'daar 
dezelve door langdurige te. 
genspoeden moedeloos was 

geworden; om hunnekrijgs-
zucht te doen toenemen, 
wilde hij zijne onderdanen 
aan de matigheid gewennen, 
deed het gebruik van den 
wijn verbieden, en al de 
wijnstokken uitroeijen; hij 
was zelf de eerste uitvoer
der zijner wetten, daar Lij 
zich overtuigd hield, dat het 
voorbeeld van den vorst het \ 
zekerste middel i s , om in- j 
vloed op de onderdanen uit- \ 
teoefenen. 

BAERXEU0fBaKNER(CHBIS- : 
TOFFET. VON) uit eenê  oude 
Mecklenburgsche familie oor
spronkelijk, werd in 1633 
te Buloio, een landgoed TM 
zijnen vader geboren. CiiRtö" 
TOPFEii werd aan het hof van 
den Bisschop van JSutinof" 
gevoed, en bevlijtigde zich 
zeer op de studie en oefe
ningen des adels , maar na 
het sluiten van den Mj"?." 
slerschen vrede, begjd toJ 
zich met JOANNKS BE AE»B >; 
een Zweedsch kolonel naar 
Stoïdolm. Hij bleef hwj 
echter niet lang, •*&*!*» 
het beleg van />«|to*«,*e». 
in 1C52 diende hij als een
voudige musketier. Bfl » 
gaf zich vervolgens n»a* 

zich op "de vestingb»^; 
en vnurwerkmaakkutide y ^ 
roteeïmie) toelegde,, * e 
sten, voor welke n»J \\ 
natuurlijke neiging gevoel*»» , 
en hij werd gevangen ge"» 
men 'in den oorlog ™n„Y 
nemarhen wat ZweüW* m 
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wel men hem aanbood, om in 
den dienst te treden van ko
ning KAREL GÜSTAAF , wei-. 
gerde hij zulks echter, en 
keerde naar Koppenhagen 
terug, zoodra de vrede ge-
slo ten was. BAERNEU verl iet 
deze stad, om in dienst te 
treden van den keurvorst van 
Brandenburg, en daarna in 
dien des keizers, in welken 
hij zich in den slag bij St. 
Gothard, als kapitein deï 
artillerie-y •' zoo zeer onder
scheidde, dat hij tot Luite
nant-® en eraaï der Artillerie 
werd benoemd. Het is in 
deze hoedanigheid, dat hij * 
in 1673, in den slag bij Senef 
tegenwoordig was; bij het 
beleg van Pïdlipsburg in 
1676 werd hij gevaarlijk ge
wond , doch gelukkiglijk her
stelde «hij .van de bëkoniene 
wonden. Men bood hem in 
hetzelfde jaar eenen post van 
kolonel aan in den dienst 
van Denemarken, dien hij 
echter niet wilde aannemen; 
en de keizer schreef niet 
alleen eenen brief aan den 
koning van 'Denemarken," in 
welken hij dien Vorst meld
de, dat hij BAERNER niet 
missen koude', maar daar
enboven stelde hij , ondanks 
het beletsel, hetwelk de 
Protestantsche Godsdienst, 
wolken -hij toegedaan was, 
daartegen in den weg bragt, 
hem aan tot Kolonel der veld-
artillerie. Daar BAERNEK S 

gedurende het beleg van 

Weenen, vele wakker- e n ' 
ÏO. ï}mh, • R 

dapperheid a a n den dag hacï 
gelegd, schonk hem keizer 
LEOPOLD , nadat de stad ver
lost waé ,eene g0udea ke
ten. In > 1692 werd hij tot 
Groot-meester der artillerie 
benoemd, doch behield daar
bij tevens het opperbevel o-
ver dezelve, en was in dat 
zelfde jaar bij den veldslag 
van Ëente tegenwoordig. Dé -
successie-oorlog daarop ver
klaard zijnde, begaf 'BAER
NER zich naar Italië, "• al
waar hij 'den vijand bij Cki-
ari, Carpi, liiuzara, ©s~ 
tiglia en Mlrahdole Véél na
deel toebragt. In 1703 bragfc 
hij veel toe, tot de geluk
kige vereeniging, na ver
scheidene zeer móeijelijke 
niarschen, der keizerlijke* • 
troepen met die van den 
hertog van Savooy'e. Hij 
diende vervolgens, onder JO
ZEF, Roömsch koning-, in 
het beleg van Landau, en 
deed zijne overige veldtogten 
langs den Rijn, totdat hij 
den 21 October 1711 in het 
hoofdkwartier bij Spiers aan 

i eéne beroerte overleed. — 

BAERT (JOANNES of JAN). 
,Zie BARWÏ. 

. BAERT (FRANCISCÜS) , een 
Jesuit, te Yperen in 1651. 
geboren, werd in 1681 naar 
Antwerpen gezonden, om 
aan de Acta Sanctorum te 
werken. Hij gaf de levens-
bijzonderheden van verschei
dene Heiligen wit Bretagne ' 
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ïn het licht, waarvan de 
liandschriften moeijelijk te 
ontcijferen waren. Zijne aan
teekeningen op het leven van 
den H. BASIMUS den Groote 
getuigen van zijne kunde. 
Hij doorliep de boekerijen 
van Duitschland, en bragt 
belangrijke aanteekeningen 
nit dezelve mede. Hij over
leed den 27 October 1719. 

BAÖRT (KAKJ:I. ALEXANDER 
BARTHOLOMEUS FRANCISCUS 
BE) een inwoner van St. 0-
mer, reisde door Engeland, 
gedurende de jaren 1787 en 
1788; begaf zich daarop in 
de eëiste maanden van 1789 
naar Gibraltar-, en keerde 
daarop naar zijne vaderstad 
St. Omer terug, alwaar hij 
zich ten tij de der omwenteling 
enkel met letterkundigen ar
beid bezig hield; met even 
zoo vele goede trouw als ge
matigdheid, nam hij deom-
wentelings grondbeginselen 
aan, en werdin September 
1791 door de kies vergadering 
•van het Dep.t Pas de Ca-
luis^. tot lid van de wetge
vende vergadering benoemd, 
waarin ..hij steeds aan de 
constitutionele zijde zitting 
»;»«. Hoezeer DE BACRT 
ach ook tegen de neiging 
2 s o f f l » « ? ^ zijner ambtge-" 
«ooten tot democratische le -

hmtenspongheden ^ k a n t -

den Tl d ^ t h i j e c h t e r 0 P 
TOt» z n n g e v o e ï e n n . t ( e n 

voordeele der vrijheid, van 

godsdienstoefening, en stel
de voor, om door de burger
lijke officieren, deactenvan 
leven en overlijden te doen 
afgeven. Den 20 April 1792, 
eenige uren nadat de .ko
ning, door zijn ministerie 
daartoe overgehaald, den 
oorlog legen Oostenrijk was 
komen voorstellen, durfde 
BE BAÖRT tegen dezen nood- , 
lottigen oorlog te stemmen, 
die den afgrond openie, j 
waarin Frankrijk zich zoute 
nederstorten. Door dit on
verschrokken gedrag steHe 
hij zich aan al de gevaren 
bloot» welke de hooiden te 
afgevaardigden bedreigden, 
die de stem van hun gei
ten niet versmoorden, en 

wier gevoelen streed met Je 
hartstogten der menigte f 
der heerschende partij. #8" 
ne wenschen en zijne po* 
gingen waren even yrachtó-
loos; gedurende eemgeatijd 

beproefde hij , om J« deft 

geest van gematigdheid en 
wijsheid, die herazoo eigen 
was, een dagbladuittegeve» 

rindicateur {de Aw®Pel\ 
genaamd; maar weldraweva 
hij door het geweld der ge
beurtenissen genoodzaaKt» 
van deze eervolle onderne
ming aftezien. Hij **» $ 
den post des pKg*s f„?Z 
getrouwheid, dat i s , « 
persoon vanLonEWHKAy» 

den 20 Junfl H ^ J g , 
dag, waarop.eene woeai 
menigte, ten spot der co» 
stituüonele wetten , en on 
fa de ooxm eenoic vergan 
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ring, die de magt niet meer n 
had, om dezelve te doen 
eerbiedigen, het gezag des 
Vorsten beleedigde, en zijn 
leven bedreigde. Hij beij
verde zich, om den ongeluk-
kigen koning te overtuigen, 
dat de vergadering niets zou
de verzuimen, om zijne reg-
ten te handhaven, toen Lo-
JDEWIJK hem antwoordde, 
hem op de werktuigen des 
doods wijzende, waarmede 
het graauw gewapend was: 
» Ik wil zulks wel geloo-
ven; maar gij, die gereisd 
hebt, wat denkt gij wel, dat 
de vreemdelingen van ons 
zullen zeggen?" Op ver
schrikkelijke bedreigingen 
volgden weldra nog verschrik
kelijker daadzaken; op den 
10 Augustus, sedert de eer
ste zitting der wetgevende 
vergadering, door mannen 
voorbereid, die zich in min
der dan een jaar aan den 
31 Mei en den 20 Junij had
den schuldig gemaakt, werd 
de Constitutionele monarchie, 
en met dezelve de vrijheid 
vernietigd. D E BAÖRT, die 
door de misdaden van dien 
dag van zijne Constitutionele 
eeden ontslagen was, verliet 
de Nationale vergadering, 
die ook werkelijk had opge
houden te bestaan; hij begaf 
zich gedurende eenïgen tijd 
naar St. Omer, en maakte 
zich gereed, om naar Ameri
ka overtesteken, welkbesluit 
hij weldra ten uitvoer bragt. 
^» de omwenteling van den 

18 Brumaire, die zoo vele 
hoop deed geboren worden r 
maar ook te leur stelde, i a 
Frankrijk terug gekeerd, 
heeft hij in 1800 een werk 
uitgegeven, getiteld: Ta
bleau de la Grande-Breta- ' 
gne, de VIrlande et de» 
possessions Anglaises dans 
les quatre parties du mon
de (Bescfiry'ving van Groot-
Brittanië, van Ierland eh 
van de Eiigelsche bezittingen, 
in de vier werelddeelen); difc 
werk is met geestdrift oht- t 
vangen in het land zelfs, j 
waarin de onderwerpen, wel
ke de schrijver behandelt, 
tot de eerste nationale be
langen behooren. Een dec 
grootë voördeeleh van den. 
arbeid van DE BAÖRT boven, 
de werken, die denzelven zijn 
voorgegaan, i s , dat hij alles 
met den fakkel der onder
vinding toelicht, ën dat men 
met hem het zoo algemeene 
gevaar, van zich in stelsels 
te zullen verdwalen, niet 
behoeft te vreezen. D E BA-
ÖRT is. met Mejufvrouw » E ( 
MONTBOISSIÉR , eehe klein- l 
dochter van MALESHERBEK ) 
gehuwd geweest. Na de 
tweede herstelling van het 
wettige gezag in Frankrijk , 
is hij door het departement 
du Loiret, tot lid van de ka
mer der afgevaardigden van 
1815 en 1816 benoemd. Men 
moet zich niet verwonderen 
als de levensbeschrijver van 
DE BAè'RT niet zeer voordée-
lig over zijne gevoelens en 
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zijne kuilde spreelrt9 ïnen 
zou van zijnen'.kant gaarne 
eene opregiere, a! ware liet 
dan ook minier bevallige, 

.bekentenis'verlangen. Laat 
"ons onbewimpelder spreken: 
degene, die 'm,', de wetge
vende vergadering,onder hei 
nipordmes der lauitelingen, 
de verdediger van het con
stitutioneel gezag des vors
ten^ was, kon in de kanier 
Van 1815 en 1816 geene grond
beginselen verdedigden , wel
ke hij in 1791 Bestreed. B E 
BAÖRT" is' in I§25 te Sf. 0-
'Jfier overleden. 

' " ' -MES. — 'TSie BAACX (Jo-
:AÖH3aï ) . • " ' • 

^ ™ (Wt^mi), eèn 
.ungefeche. stuntman: sela-
vmMim, beroemd door 
m*.zeereizen, ter ontdek-
f*$ eener doorvaart, door 
«e straat Bavis, langs het 
Boorden van Amerika, in 
«en; .#<7/«?» 0 ^ ^ s - 0B<ïei,_ 
J»«ten. Zijne beide 'Wiste 
togea «aar/ de Noordpool 
* van Ï615 en 1616. 'TBo-
JRT Bytbx, met wien hij 
SlJi06'?el*e' reiKen «nde^ 
vel over hetvaartn%, w a a r : 

nuMett door ddj v e n d e r ' 

van" w ! ' ^ e i I c e den "aam 

baai verwierf. De zee was 
vol robben en zee-eenhoorns • 
alsmede bijzonder groofe 
walvissellen. Wat echter 
BAFFÏN gewénschthad,eerie 
doorvaart te vinden» geluk
te kern, niet, en.ook aan 
niemand na hem, behalve 
aan den kapitein PARRY,. die 
200 jaren later (in 1819), 
werkelijk eene straat door 
de Jjancaster-Sund in de 
Straat van Barrmv, einaa 
daar tot aan i&Pool-Ml» 

'den ontdekte. Daar echter 
een strenge winter geduren
de 10 maanden dit gewest 
bedekt, en.in de twee zoo
genaamde zomermaanden h 
vaart, wegens het. menig' 
vuldig zich opeeöstapekni 
,ijs, gevaarlijk i$, zooblp 
deze straafvoor den "handel 
toch zp.nder nut. Zonderling 
genoeg in dezen eeuwig80 

winter, zelfs tot in den 76.™ 
Graad noorderbreedte, vond 
men op het land lerende 
schepsels, als: ieeron,her
ten , vossen, eenden en 
zelfe een volk, dat van «e 
Samojeden afstamde, niefs 

van een verheven wezen, 
noch van vreemdelingen weet* 
en bepaald gelooft, het eem-
ge volk op aarde te z«n ' 
daar het tegen het Zuiden 
aiets dan ijs vooronder
stelt. — BAFFÏN vielwlW-
hij' de verovering der sta* 
Ormw. Waar hem werd een 
gedeelte der P ooi-Zee, da' 
hij bij hefc opsporen der door
vaart ontdekte, BaJfmgS'Bm 

genoemd. Tof de Mjzontler-
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hcden dezer Baffings-Baai 
behoort, dat aan de kusten 
derzelve geheele strekenmet 
roode sneeuw bedekt zijn. 

• BAGGESEN "(JOANNES EMMA-
NUEL)-, een beroemd Deensch 
dichter, was de zoon van 
niet zeer gegoede ouders, 
en ontving de eerste begin
selen zijner opvoeding in 
eene kostelooze schools In 
1784,'.werd hij als Student 
in de Universiteit van Kop-
pen/iagen toegelaten. Twee 
jaren daarna, gaf hij een 
boekdeel met berijmde verha
len in hetlicht In 1/91 gaf. 
hi j , onder den titel van voort
brengselen mijner jeugd: 
eene verzameling van ge
dichten uit, die een zeer 
gunstig onthaal genoten. Hij 
gaf daarna verscheidene los
se stukken-, zoo in onrijm 
als in dichtmaat in het licht, 
waarvan er echter geen en
kel de voortbrengselen zij
ner jeugd overtrof. Hij ver
zuimde ongelukkiglijk zeer 
vroeg de taal van zijn land. 
B&GGESEN verrijkte de Hoog-
dui tsche letterkunde met ver
scheidene zijner voortbreng
selen ; hij verkreeg na elk
ander den post van hoog
leeraar aan de universi
teit van Koppenhagen en 
Kiel,, en milde geschenken 
van de aanzienlijkste perso
nen, JZïjne laatste werken 
zijn: ADMI en EVA veen 
gedicht; Oproeping aan de., 
krieken in de zaak der wn-

éteid. BAGGESEN, die den 3 
October 1S26 overleed, waS; 
ontegensprekelijk een der be
roemdste en geestigste diclv-
tel'S van Denemarken. 

BAGX.WNI"{JóANKES P A Ü L Ü S ) 
te Pefosa, in Piembnt ge
boren , uit eene familie, die 
gedurende een tijdverloop tan 
honderd "jaren s het bestuur 
in handen *• gehad., - én ver
scheidene dappere krijgsman~: 

nen opgeleverd had.' Men is 
van gevoelen geweest," dat 
deze familie oorspronkelijk 
uit Beijereii was. • BAGÏÏÏONJÈ-
leerde de krijgskunde ondel' 
den beroemden VIRGINIOOR-
GMOKI , aan wien hij groote 
diensten bewees, ten tijdëv 
dat hij'FETitug^vAN MfeïMiiss-
te Florence zocht të herstel-' 
len. C/ESAR BÖRGIA j, de zoon 
van Paus AXEXANEER VI., : 

verdreef BAGLIONI: met ge
weld uit de stad Perosu, 
alwaar hij genoegzaam mees
ter was. Maar Ba den dood 
des Pauses , herstelde zich 
BAGLIONI niet alleen in het 
bezit dier Stad, maar nam 
ook wraak op CSESAR Bofe-
GUi Daarna werd hij tot 
veldheer van Florence be
noemd, bragt den Pisaners, 
die met de Morentijners in 
vijandschap leefde-, veel- na
deel toe. Maar, na eenig 
geschil met dié van Floren
ce te hebben gehad, werd 
hij veldheer onder dié van 
Siennq., welke hem aan Paus 
JUMUS II . schonken. Hij 
3 .• . ;•.;. 
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'diende onder den hertog Van 
URBINO ,. en hielp hem, om 
Romagna, waarvan de Ve-
netianen zich hadden mees
ter gemaakt, weder onder 
het gebied van den Paus te 
brengen. Na den dood van 
den graaf PITIGMANO , trad 
hij ïn den dienst der Vene-
tianen, en. bragt verscheide
ne plaatsen in het Trevi-
mmscAe,. Verone&che en 
Vicentijnsche» die gedwon
gen waren geweest zich aan 
<len keizer te onderwerpen, 
weder onder hunne magt. 
I n 1512 hadden de troe
pen , waarover Juj het be
vel voerde, het ongeluk, tot 
tvveemalen geslagen te wor
den, te weten te Scala, bij 
JJrescia, en in de nabijheid 
van Ravenna; maar eene 
Versterking van Zwitsers ont
vangen hebbende, noodzaak
te hy de Ranschen het ge-
fcied van Venetië e n J e t 
hertogdom ^ « ^ g e h e e U n 
al te ontruimen. Na de ver-
wmng Van BresCia, ont-

? „ e t e e« geschil tus-
« th e nB A G M o N l e n C o 

^ n Spaansch veldheer, die 
J j t t « een onderling aan 
gegaan v f drag , bewferde, 
^ e P a v o o r denkoning 

™«W» kreeg hy ö e n
b

eae ï„ 

laag. Hij verdedigde de Stad 
Perosa, tegen FRANCISCUS 
MARIA, hertog van iWtoö; 
maar wijl hij er een onbe-
grensd en despotisch gezag 
in uitoefende, Het Paus 
LEO X . , hem te Rome ko
men , alwaar hij in 1520 
onthoofd werd. 

BAGÏ.ÏONI (HoRATIUS), ZOOR 
van den voorgaande was een ' 
onbescheiden en driftigman, 
die bijna altijdin dienst vaa 
de Florentijners stond. Hij 
diende ook den Paus* en 
was'mede in het kasteel van 
8t. Angelo , toen de Opper
priester er in belegerd werd. 
JDaarna trok hij met de He 
rentijnsche troepen, oniet 
het bevel van LAÜTRËC , te
gen ,Napels op , verwierf 
veel roem bij de verovering 
van Salemo, en werd ui 
1728 voor Napels gedood-

- BAGMONI {MAIATEST.I) att-
dere zoon van JOAM®> * ̂ u" 
JHH4 én" broeder van «ten 
voorgaande, diende de ve-
netianen met veel roem •> <>n" 
der den veldheer LIVIAK°> 
en heroverde in 1512, met 

behulp van den hertog van 
Urbino, de stad Perm > "f' 
ke tot dus verre in het oe-
zit van den Paus was ge
weest. Hij verdreef z«ne™ 
neef GENTIMS BAGMONÏ uit 
dezelve, en nam het Bestuur 
in handen. Daarna dicnoe 
hij in 1526 de Italiaanse!* 
bondgenooten tegen den kei
zer. Eindelijk ging I"J »» 
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dienst,van de Florentijners , 
én verdedigde de stad Flo
rence , gedurende een geheel 
jaar, tegen de keizerlijken , 
Waar de stad tot het üiter-
«te gebragt zijnde , gaf hij 
dezelve, tegen den wil van 
sommige stijf hoofdigen, die 
van geene capitnlatie wilden 
hooren, over. Hij overleed, 
omtrent twee jaren daarna, 
in 15331 aan eene kwijnende 
ziekte. • 

BAGLIVI (GËORGE) , te hecce 
in het koningrijk Napels in 
1668 geboren, geneesheer te 
Padua, Hoogleeraar iA de 
heel- en ontleedkunde te Ro
me , lid der koninklijke maat
schappij van Londen, ver- ; 

wierf zich eenen grooten 
roem in de geleerde wereld, 
toen de dood hem in 1706, 
in den ouderdom van 38 jaren 
vwegmaaide. Er beslaan van 
hem vele geachte geneeskun
dige werken, waarvan de 
beste uitgaven zijn, die van 
Parijs, 1711, in 4. t o en van 
Lyon, 1765, in 4."> BAGMVI 
hadgeheel Italië doorgereisd, 
en de hospitalen en akade-
miè'n bezocht. De theore
tische bespiegelingen , wor
den bij- hem door de prak
tische ondervinding bekrach
tigd. 

BAGNÏ (JOANNES FRANCIS-
ous), uit eene aanzienlijke 
familie van Florence, werd 
in 1565 geboren. De Paus
een ClEMENS 'VIII. , GrRKGO-

RIUS XV. on ÜRBAN0S V I I I , 
gebruikten hem in verschei
dene gewigtige aangelegen
heden. Hij Werd tot Kar
dinaal benoemd, en overleed! 
in 1641, door alle geletter
den betreurd, wier bescher
mer hij was geweest. NAXJ-
DÉ was zijn bibliothecaris. 

BAGNOM (JUMUS CAESAR), 
te Bagna-CavalloJ in het 
FerrarescTie geboren j on
derscheidde zich onder de 
Italiaansche dichters. Mi-
CHAëi. PERRETTI, prins van 
Venafre, neef van SIXTUS 
V. overlaadde hem met wel
daden. Hij overleed omtrent 
het jaar 1600. Het treur
spel de Aragoneezen en het 
Oordeel van PARIS hebben 
in Italië nog, eenige lezers. 
In al zijne werken straalt 
het gedwongene al te zeer 
door. 

BAGNUOIO (JOANNES CHRY-
SOSTOMUS DE), een geleerde 
Dominifcaner - Monnik van 
Bugnuolo in Sicilië, van 
waar hij zijn naam ontleend 
had. Hij onderwees te Na
pels , te Rome en te Perosa 
de godgeleerdheid. Het ïs 
in deze laatste plaats, dat 
hij MiCHAëi. BóNEtLüs, neef 
van Pius V . , en later Kar
dinaal , tot leerling had. Hij 
overleed te Napels, omtrent 
het midden der zestiende 
eeuw. Men schrijft hem de 
volgende werken toe: I.° 

" Postille in Genes s et M I 
4 
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en 2 Regum; — ?..o Trae-
tatus de .Scriptura $. Com-
tnentarih in summum 8. TBO-
Ms£ DE AüVINO;' 3.-0 
Conciones de tempore, de 
sanctis et quadragesimules; 
— 4.o Traciains de AuïJ&o-
ritate summi Pontificis;— 
5.o J)e PrmdicaUUlus ei 
Prmdicamentw, in libros 
priorum et posteriorum. 
Physlcorum et Metapkysi-
corum enz. 

BAGOAS, een Egyptische' 
gesnedene, veldheer en guni 
steïïng van den Perzischeh 
koning ARTAXERXES-OCHUS , 
deed. zijnen meester door 
vergif omkomen, om daar 
©oor den .dood van den os 
*&pis, dengodderEgyptena-
i'«n, te wreken, welken die 
vorst door zijnen kok had 
doen toebereiden. NaOcnus 
vergeven te hebhen, gaf hij 
zijn vïeesch aan de katten te 
eten en liet van zijne beende
ren hechten van messen en 
gevesten, van 'degens maken. 
••cuj plaatste ARSES (zie dat 
artikel) denjöngstender zo
nen van den o verleden koning, 

zien met door zijnen gesnede
ne wilde doen regeren, even 

• w 3 ?P? TOder' vermoord j 
IlT«J?J p L a a t s t e vervolgens 

S^TT^'^wien 
«ij zicYi mede wilde ontdoen • 
ï«3ar dese koning ïrW a m j , e n i 
y°ov, door ^C"oin1rpnf het 

• jaar 336 vó6r X 'J!tf:mt,net 

Sterven? W - C* t e d o e n 

BAGOAS , een Perzische «'e-
snedene ? en Gunsteling van 
AtEXANDEE É?e» Groofe, was, 
zegt men, het voorwerp van 
eenen schandelijken hartstogi 
van dien Vorst. OBSINES, 
een Perzische Grooto, ui( 
liet geslacht van üniüs, 
durfde hem met den naam 
van bijzit bestempelen; de 
gesnedene, dien de orenrifl-
naar van Azië, xemïfi en 
wreed geworden,' in i\j» 
naam liet regeren, weekte 
zich over dien hoon, (loot 
falsche getuigen tegen OK-
SINE'S te doen optreden'} è 
hem ter dood deden veiwr-
deelen. Na dit alles Jfr 
hoeft men niet zoo zal1 

twisten, als de Gestie" • 
schrijvers doen, ,,ovei^ 
aard der verkleefdheid, ^' 
ke de Macedonische ^ 
voor EPHESTION had. —MeIt 

moet hier bij, opmerken» dat 
BAGOAS niet. ZOO zeer f1 

mannelijke eigennaam'*'rfa^ 
een woord hetwelk een 3e' 
snedene ..beteekent; ^V®, 
om deze reden , fet oeïewe 
In 'de. Oostersche gesciuele-
nissen dikwijls voorkomt-

'suit, in 1590 te ten»*? 
boren , onderwees ac!,(e

t eE 
volgens de w i j s » ^ ! 
de Godgeleerdheid, werJöoe 

kenkemdevteRoM, falf* 
Overste van het Pass ie 
hwis te Parijs, alwaar n»J 
den 22 Augustus l664ovei-
leed ,• hij "heeft nagel aten-
1.° een werk getiteld. J*r 
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legeikus jiM, 2 Dl.« ia 
jfol. Parijs 1645, een ge-
Jeerd, doch al te uitgebreid 
werk. — 2.° Defensio juris ; 
eplscopalis , Parijs, 1655, : 

in 8.vo, Rome, 1659in8.vo , 
Dit boek werd in 1655 bij 
de Fransche verzameling der • 
Geestelijkheid aangeklaagd,» 
als eenige voorstellingen be^ \ 
helzende, welke?-.niet, de i 
ïn Frankrijk, aapgenoihene ; 
„grondbeginselen, omtrent de 
de kerkelijke hierachie en [ 
de bediening* yap- het Sacra- ; 
inen,t .van boetvaaardigheid ; 
Strijdig waren. De verga-' 
dering ontwierp artikelen, 
over deze voorstellingen, : 

waarvan.de uitgave echter 
belet • werd.: De, -schrijver 
had verklaringen gegeven, , 
welke voldoende schenen. > 

BAGRATHIONJ een Georgische ', 
Vorst, en een der uitmun-
tendsche legerhoofden van 
Rusland, in 1762 geboren, 
trad in Kiissischen dienst en 
ontwikkelde zijne krijgsta-
lenten onder SUWAUOW ,' voor
namelijk in polen in 1792 
en 1794. Onder dezen veld
heer onderscheidde hij zich j 
ook in Italië, alwaar het; 
wegnemen van den post van ; 
Lecco , op den 26 April 1799 ; 
zijn werk was, hij bragfc 
.daardoor veel toe, tot de ze
gepraal , welke MELAS den 27 
April bij Cassano op MOREAU ' 
behaalde. In het jaar 1805 
•vereenigde zich BAGRATHION 
Jftet zijn legercorps, met de 

troepen van den Oostenrijk-
schen generaal EJENMAVER. 
De overwinningen van NAPO
LEON bij XJlm dwongen ook het 
Russische leger tot den te-
rugtögt. Dan de Fransche 
Maarschalk LAÏ$NE$, haalde 
hetzelve niet dan te spoedig 
in , want de vorst AUERSBERG 
had zich door de Franscheii 
laten.,misleiden , en de ver-
jaieling van de bi.;ug over den 
JD.finaii verhinderd, over 
Welkejbrug dezelve düs;<>n-
gehinderd getrokken waren ; 
ae. Opjerveldheer KuTtisow ; 
zocht zich door eenen stil
stand van wapenen, welken, 
hij aanbood, te redden, doch. 
gaf juist daardoor zijne ach
terhoede, uit 6000, man be
staande, waarover BAGRA
THION het bevel voerde, aan 
den. vijand prijs. Tusschen • 
Mollairunn en Qundersdorf 
ingesloten , werd het Corps 
op «en 17 November, door 
het uit 36,000 man bestaan
de leger, onder MüRAT,die 
hetzelve geheel bedreigde te 
verdelgen, aangevallen. Doch 
BAGRATHION verloor den moed 
niet: gelijk aan een wild 
zwijn, die de op hem in
dringende schaar honden, 
rondom zich nederwerpt,, 
keerde hij den eersten aan
val der Franschen^ af r stak 
door bommen het dorp, door 
hetwelke zij hem in. de zij
de wilden vallen, inbrand, / 
en viel met gevelde bajon-
netten op het centrum des 
vijands aan, doorboorde zfi-
& . • ' . . v ; ' • 
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ne gelederen, [en kwam ge-
lukkiglijk, hij, die zich zeï-
ven reeds voor verloren acht
t e , met een groot gedeelte 
des Corps, op den 10 No
vember in de nabijheid van 
tVischm bij het leger van 
KÜTUSOW. Zijn Keizer be
noemde hem, om dit stoute 
wapenfeit, tot Luitenant-Ge
neraal en tot Ridder der Mi
litaire orde. In den slag bij 
Austerlitz, was zijne afdee-
•ïing de eenige, die met ee~ 
nig gevolg vocht, en zelfs 
nog zegeteekens medebragt. 
In de jaren 1806 en 1807 
verwierf hij m d e , wel: is 
waar, ongelukkige veldslagen 
m -Pruissisch-Eylau en bij 
Heitsberg grooten roem. Het 
was in dezen veldtogt, dat 
vorst BAGRATIUON, als aan
voerder der voorposten, ee-
»en brief van den generaal 

«enen stilstand van wapenen 
aandrong, die te Tiet tot 

ÏÏ!1 m ^ v a n i ' e n dej* wede 
ÏJ* ƒ • & » tengevolge had. 
™ / e " °fh§ van Rusland 
met Roeien voerde hij het 
hevel over 25,000 man, waar
d e hij, daar dezeeboe-
aem van Bot/mië toégevro-

igVp'to denabjheid 
üS*vw NAPOLEON tegen Rus

land? voerde vorst BAGIU. 
THION, het bevel over de 
50,000man, Waaruit het te
gen de Franschen bestemde 
Westelijke leger feestend, 
Daar NAPOLEON door zijn snel 
voortrokken de vereeniginj 
der Russische legers bek 
had, zoo kon vorst BAGIU-
THION eerst na eenen langen 
en gevaarvollen togt, zich 
bij Smolensko met het leger [ 
van BAEKLAI vereenigen. Op j 
dezen tögt ondersteimdehem, 
wel is waar, deHetmante 
Kozakken, PLATOW , W : 
het meeste droeg hij er zelf \ 
aan toe, daar hij het leger 
van DAVOUST, hettfeft> 
stemd was, om hem op'» 
houden, plotsehjk heïigaa»" 
viel , en deze, wyl tó>»«» 
koning van WèSifalen * « 
maarschalk VANDAMME '̂?1" 
ke beide daarop te dien ein
de , op NAPOLÉONS hevel M 
leger 'verlieten)' niet onder-
steunden, zoo ïêrzwakWM** 
dat hij den togt van .BAGBA-
THION niet konde oïhouden. 
Op deze Wijze had BAGBA 
THION * éene der » o e f ^ . 
Rte opgaven, welke fepf 

kunst kentV geI«kHgTr ' 
doch niet zonder gw<*\" 
lies (want hij b r a g t . J j 
welijks 35,000 man tot ** 
hoofdleger terug) opg«°* 
Dan het doeleinde zynei ^ 
den was niet ver m,eel,.ffprt 
wijderd; in den bloedig 
slag, welken KUTUSOW J» 
Franschen aan de f ^ J 
leverde, voerde hij net» 
vel over den linker v w " 
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Dezen viel NAPOLEON met zij- j 
ne voornaamste magt aan, 
en er ontstond een allerhe
vigst gevecht. BAGRATHION 
ontwikkelde zijne inzigten 
als veldheer, in denzelfden 
graad als hij zijnen krijgs-
moed aan den dag legde. Hij 
voerde uit de uitgelezene 
troepen, de eene schaar na 
de andere tegen de vijanden 
lijke batterijen op, aan wel? 
ker spits hij ; door eenenkor 
gel doodelijk gewond, in het 
gezigt van den terugdeïn- -
zenden vijand viel. Met hem 
zonk de hoop der zegepraal 
en op den 7 October blies 
vorst BAGRATHION zynenheï* 
dengeest uit. r 

BAHANES, een Konstantif 
nopplitaansch Patriciër, was 
van wege den keizer i bij de 
kerkvergadering van JÈCon-
stwntvnopel tegenwoordig,, 
die aldaar in 869, het der
de jaar der regering van kei
zer BASIMUS , in de galerijen 
der St. SopHiA-kerk gehou
den, werd, en den 5 Octo
ber begon. Zoodra al de 
Bisschoppen gezeten waren > 
stond BABANES te midden der 
vergadering op, en liet door 
eenen secretaris eene rede
voering des keizers aan het 
Concilie voorlezen, welke 
slechts eene vermaning was , 
ter bevordering der eensge
zindheid , en om de zaken 
i»et zachtheid, en liefdadig
heid te behandelen. Daarna 
zeide BAHANES tot dé Lega
to* van den Paus, die het 

voorzitterschap waarnamen, 
dat de Bisschoppen en de 
senaat hunne volmagten 
wenschten te zien. De Le
gaten antwoordden, dat men 
nooit in eenige algemeene 
Kerkvergadering de Legaten 
van Rome had onderzocht. 
BAHANES hernam, wij zeg
gen zulks njet, om den eer
bied, aan den heiligen Stoel 
verschuldigd, te verminderen, 
maar omdat uwe voorgangers 
RODOALDES en • ZACHARIAS , 
ons bedrogen hebben-, door 
anders te handelen, dan hun 
last was. De Legaten brag-
ten alstoen den brief vanPaus 
AfiRiANüS aan ' keizer BA-
SIMÜS ten voorschijn, die 
door den Diaken MAÏUNUS , 
een der Legaten, in het La
tijn voorgelezen, en daarna 
door DAMIANÜS , schrijver, 
en tolk des keizers, in het 
Grieksch vertaald werd. BA
HANES verzuimde niets, om 
de scheurmakers tot onder
werping aan te sporen. -

. BAHIER (JOANNES) , Prïes* 
ter van het Oratorium," te 
Cfiürlillón geboren, en als 
secretaris zijner Cbngrega? 
tie, in 1707 overleden , ver
wierf eenigen roem als La-
tijnsch dichtere Men vindt 
een zijner stukken in de 
Verzameling van verschil* 
lende Gedichten door LOME-? 
NIE DE BRIENNE. Zijn ge^ 
dicht Jjkiqtietms in vinc^Ms, 
zamëngesteïd toen de Opper-
bewindhebber FOUQUET ge
arresteerd Was, werd in dien 
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BAHKBT (KABEÜFBEDERIK) 
• een Protestantse!» godgeleer

de , werd in 1741, te Bis-
schofsiverda in Opper-Sak-
s«n geboren, en was de zoon 
van den als super-intendent 
te heipzig; overledenen Jo-
A>TSES FllEDERlK B A H P . B T . 
Hij begon zijne eerste stu
diën in het ouderlijke huis 
en bragt dezelve aan de Uni
versiteit van Leipzig ten 
«inde, alwaar hij in 1761 , 
den graad van meester der 
vrije kunsten ontving. Wyl 
hij zich voor den predikdienst 
Jbestemdé, droeg men hem 
'eerst, den post van catechi
seermeester op, daarna werd 
hij hoogleeraar in de gewijde 
letterkunde. Het : ontbrak 
kern noch aan kunde, noch 
aan dé noodige talenten;'maar 
reeds in zijne eerste schrif-r 
ten- en vooral in een, dat 
hij in 1763, onder dezen ti
tel , Be ware Christen s Jn 
de eenzaam/ieid in het licht 
gaf, openbaarde hij eene 
neiging des geestes, tot 
nieuwigheden en zonderlin
ge denkbeelden. Hij vulde 
dit boek met denkbeelden, 
welke met de grondbeginse
len der godgeleerden zijner 
sekte niet overeenkwamen, 
eto die hem van onregtzin-
mgheii deden beschuldigen, 
üaarenboven baarde zijn 
omgang met éen gemeen 
•vrouwspersoon geweldig veel 
opzien, zoodat hjj verpligt 
was Zeipzigte-vzTlatm, Hij 

| begaf .aicli, naai" 'Mrfurt, al
waar hij tot hoogleeraar in de 
wijsbegeerte en Hebreeuw-
sche oudheden bevorderd 
werd, doch voortging niet 
even zoo wreinig bezadigd
heid te schrijven. ;,Hij ver
beeldde zich, dat een we? 
tenschappelijfeë titel zijner 
leer gewigt bij zoude zetten, 
zoodat hij zich mar Mr lan
gen begaf,. om de doctorate 
waardigheid te bekomen; 
dit belette echter niet, h* 
er een algemeene kreet te
gen zijne grondbeginselen 
werd aangeheven, en de Uni
versiteit van .WiVtenltrgi 
die er kennis van had ge
nomen , dezelve als ketterse» 
veroordeelde. Deze onaange
naamheden noodzaakten heffl 

' Erfurt ie verlaten. Hij if\ 
in. 1771 naar Giesen, inliet 

Hessische., doch werd aWwt 
noch wijzer., noch ,'voorzig* 
tiger, - noch heter onthaald' 
Gelukkïglijk voor hem woft 
men hem ie-MarscAUnsf^ 
het €fraauwèwtidërland, V 
een opvoedingsgesticht, i 'll' 
lawlhtopinon genaamd, ee-
nen, post aan, doch wijl «J» 
karakter met dat * » de» 
bestuurder, den Heer voN^" 
MS niet strookte, zoo bw» 
hij daar slechts een jaar-
Hij ging vandaai- naar 2f»** 
&eim,°m het vorstendom 
heiningen Dacfob&rgl a 

aanbieding van eenen ] p 
van algemeen Bnper-i»»" 
dent, en hofprediker schee» 
zijn verblijf aldaar bestendg 
te zullen doen zijn, dan Z»J' 

http://gezoch.fr
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woelzieke en veranderlijke j 
geest stond hpi» niet toe 
deze voordeelen op prijs te 
stellen; hij vormde het ont
werp, van eene dergelijke 
school als het PMlwthre-
pinon, en verkreeg, om de
zelve tot stand te brengen, 
het oude kasteel. van He ir 
deshe'm , bij. IVprms.; dpeh 
er moesten kw-e'ekejüngen ge
zocht Worden j om dezelve 
te vinden, begaf hij zich 
naar Holland en, Engeland, 
alwaar hij er echter niet 
meer dan 13 kon opdoen. In 
het laatste land had hij zich 
als vrijmetselaar doen aan
nemen. Hij bekende, voor 
het ; overige, in het gezel
schap der, ongeloovigen, de 
godsdienstige grondbeginse
len verloren te hebben, waar
mede hij doordrongen was 
geweest. Gedurende zijne 
afwezigheid had men tegen 
hem een keizerlijk besluit 
verzocht en verkregen, waar
door hij in al zijne kerke
lijke bedieningen' werd ge
schort, totdat hij zijne dwa
lingen openlijk zoude her
roepen hebben. Liever nam 
hij de wijk naar Pruissen , 
en ging hij zich te Malle 
vestigen; nog vermeteler ge
worden zijnde, opende liij 
eene school ,voor de Gfodyer-
zaking. Hetzij uit.natuur
lijke onbestendigheid, het
zij, dat zijne school hem al 
*e geringe middelen van be-
? l5 in opleverde, tem minste 
Wj kwam op het denkbeeld, 
om op het ]sx\i.} in de na

bijheid der stad, eene her
berg op te rigten. Dezelve 
werd weldra bezocht door; 
talrijke leerlingen, die door 
de nieuwsgierigheid, e n &00v 
het uitlokkende eener leer 
welke de hartstogten beguns
tigde , aangespoord werden; 
maai' weldra naaide hij zich 
nieuwe onaangenaamheden 
op den hals. Hij had de 
onvoorzigtigheid het Gods-
diensi-Bdiht van den koning 
van Pruissen, door een he
kelend blijspel,,, in een be-
lagchelijk licht te stellen , 
en gaf het plan tot een ge
nootschap in het licht, die. 
Union genaamd, vele over
eenkomst, en hetzelfde doel 
als de illiminés hebbende. 
Het gouvernement dacht er 
kennis van te moeten* ne
men ; hij Werd bij de over
heden aangeklaagd, en tot 
eene tweejarige gevangenis 
veroordeeld, die de koning 
in eene éénjarige verander
de ; na dezelve ten einde te 
hebben gebragt, kwam hij 
weder in zijne herberg te 
ïlalle., alwaar een schande
lijk gedrag, hem weldra van. 
alle achting beroofde. Hij 
stierf eindelijk den 24 Au
gustus 1792, aan eenéhals-
ziekte, en onder het 'uit
spreken der woorden: 'thans 
slaap ik in. Meteenen ge
lukkigen aanleg geboren, 
dien hij door de studie vol
maakt had, en die , zonder 
het misbruik, ,dafc hij ervan' 
maakte, hem tot een beroemd 
mxan aoude hebben, kranen 
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maken, met ongedwongen
heid en sierlijkheid schrij
vende , op eene wegslepen
de wijze sprekende, met be
valligheid en zeer kunstma
tig predikende, zou hij een 
groot aanzien hebben kun
nen verwerven, en zich een 
gelukkig lot verschaffen; 
maar hij bezwalkte al deze 
schoone hoedanigheden door 
slechte zeden, en eene zon
derlinge eigenzinnigheid des 
geestes, welke noch zijne 
ongelukken, noch zijne we
derwaardigheden in staat wa
ren te verbeteren. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.° 
Verzameling van leerreden 
over de grondwaarheden van 
den Godsdienst, Leipzig, 
1764, in 8.vo __ 2.o Proe
ve eens stelsels van zede
lijke Godgeleerdheid, 2 dl." 
in S.vo, Gotha en Erfurt. 
1769—1770. — 3.o Denk
beelden , om ter verklaring 
en verdediging der leer on
zer Kerk te verstrekken, 
Miga, 1771, in 8.v° — 4..° 
Aanhangsel tot dit werk, 
1775 in 8.vo — 5.0 Over
wegingen over den Gods
dienst, voor denkende le
zers, Ealle, in 8.vo, 2.e 

uitgave onder den titel van 
• Vrije overwegingen over den 
Godsdienst van JESUS, 1785, 
in S.vo __ 6 o j)e nievm 

openbaringen ^ods, in ge
schrift en in verhalen, 4 
dl." in S.vo Biga, 1773 — 
1774; 3.e uitgave, onder den 
titel v a n Nieuw-Testament, 
oerlijn, 1783, in 8,vo _ • 

7.0 Geloofsbelijdenis, te 
weeg gebragt door een be
sluit van hel keizerlijke 
hof, 1779, in S.vo _ 8.o. 
Vertaling in het Hoog-
duitsch van TACITUS, Hal-
Ie, 1781, 2 dl.n in S.vo-
9.° De Hekeldichten vu 
JVVEXALIS , in Hoogte-
sche verzen vertaald, Da-
sau, 1781, in S.vo — 10.» I 
Verdediging der rede, op \ 
de grondbeginselen der ïï>!: 
Schrift steunende, Mix-
chau 17S1, in S.vo — ll.o 
Institutioties logicce, M- 1 
Ie , 1782, in S.vo _ B.o i 
Institutioties metaj>ïigsic0i 
Malle, 1782, in S.vo-13.° 
Welspreekkunde ten dienste 
der predikanten, Holle, W85 ( 
— 1792, in 8.vo - 14° 
Volledia vertoog over ë 
leerstellingen van den Goè' 
dienst, op de zuivere en 
onvervalschte leer van /•** 
sus gegrond, Berlijn > 178t' 
in 8.vo _ 15.0 Over de vrij
heid der Drukpers en ha
re beperkingen, Zullwiw, 
1787, in 8 % - 16.o% 
schiedenis mijns levens, MJ' 
ner gevoelens en lotgeval
len , gedurende zijne gevan
genschap te MaagdetMh 
geschreven, 4'dl.» *" 8 > ' 
Berlijn, 1791. - W& 
techismus van den naUW 
lijken Godsdienst, enz. W' 
Utz,17m, in Svo. _- 18.' 
Algemeene' Bibliotheek i 
Godgeleerdheid, Mf®% 
1774 — 1775, 4 dl.»m«^ 
Het doel dezer talrijke gl, 
schriften i s , om al de gron« 
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slagen der openbaring te on
dermijnen, en een mismus 
tot stand te brengen, waar
uit; de wonderen verworpen 
worden , en dat enkel op de 
Moote rede steunt. 

BAIARD. — Zie BAYARB. 

BAÏER (JOAISNES JACOBUS) , 
een beroemd Geneesheer, 
werd te Jena den 14 Junij 
1677 geboren. Hij beoefen
de aldaar, zoowel als te 
Mulle de geneeskunde met 
de meeste vlijt, zich tevens 
op de schoone letteren en 
wijsbegeerte toeleggende, in 
welke vakken hij verschei
dene thesis verdedigde, die 
zijn werk waren. Vandaar 
deed hij door Neder-Saksen 
eene reis naar Riga, van 
waar hi j , uit hoofde vanden 
oorlog, oogenblikkelijk ver-
pligt was terug te keeren. 
Té Jena teruggekeerd, nam 
hij er in 1701 den graad van 
meester in de vrije kunsten, 
en kort daarna dien van doc
tor in de geneeskunde. Hij 
deed daarop op nieuw eene 
reis door Neder-Eaksen, om 
'er de mijnen te bezoeken. 
Hij ontdekte er verscheidene 
zeldzame mineraliën, waar
van de Ouden, zoo alsGrAL-
MENUS, BlQSCORBDES en P t l -
NIUS , wel is waar, melding 
maken, maar welke men:la
ter als gewaïmd of verloren 
heeft beschouwd. BAÏER be
gaf zich naar Halle, alwaar 
hij begon met lessen aan de 
st'iwmkn te geven? en. met 

zieken te bezoeken. Doch, 
wijl hij aldaar weinig ge
noegen vond, vertrok hij naar 
Neurenberg, a l W a a v h r J n 
het collegie der geneeshee-
ren aangenomen, en in 1703. 
door de staten van den Zwa-
bischen Kreits als genees
heer ten platten lande werd 
aangesteld. De bezoeken, 
welke hij bij de zieken af
legde , veroorzaakten hem 
eene ongesteldheid, welke 
aanleiding gaf, dat hij Phy~ 
sictis .der. stad Regensburg 
werd, met behoud echter 
van zijnen post in het col
legie van..Neurenberg, en 
het burgerregt dier stad. In 
1704 werd hij tot het pro
fessoraat in de Physiologie 
en heelkunde van Atlo?'f be
roepen , in welke betrekking 
hij zich zoo gunstig onder
scheidde, dat hij kort daar
na de eerste plaats in zijne 
faculteit en het opzigt over 
den geneeskundigen tuin ver
wierf. De keizerlijke aka-
deinie van natuurlijke zeld-
zaamheden, nam hem ook 
als. medelid aan, en in 1720 
werd hij tot raadsheer, in 
1729 tot directeur en in 
1730 tot voorzitter derzelve 
benoemd, eene bedien in g , 
waaraan de waardigheid van.;-
lijfarts des keizers, van palts
graaf en van edele van net 
heilige Roomsche Rijk ver
bonden is . BAÏER had bui
tendien den titel van eersten 
geneesheer van den mark
graaf van Anspach en van 
Senior tier univemteii yan 
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Altorf, alwaar hij den 14 
'Julij 1735 overleed. Hij on
derhield eene groote brief
wisseling met de geleerden, 
zoowel in DuilscMand als 
in andere landen, en behal
ve eene uitgebreide biblio
theek, heeft hij een vrij 
schoon kabinet van natuur
lijke zeldzaamheden nagela
ten. De voornaamste zijner 
werken zijn: 1.° Eene Hoog-
duitsche Beschrijving der 
stad Altorf, van hare uni
versiteit en voornaamste 
merkwaardigheden; — 3.° 
Gemmarum affaire sciilpta-
rum Thesaurus; —3.o jtfor-
ti Medici Academice Altar-

Jianos curiose conquisita His-
toria; — 4.° Orafiones va~ 
rii argiimenti; — 5.o Bio-
gruphiüi Prqfessorum 31e-
dicince in Acudemia Allor-
fiana;— 6.° Animadveni-
ones Physico-Medicos in 
qu&dam novi fmderis loca; 
— zonder over het eerste 
en tweede deel der Acta 
Pfiysica-Medica Acad. nat. 
Cur. noch over zijne Ver-
handelingen te spreken. •— 
FERDINAND JACOBUS , de oud
ste zijner beide zonen, was 
ïn 1735 doctor in de genees
kunde , Physieus der stad 
JXeurenberg en lid der aka-
demie van natuurlijke 2eld-
zaamtheden. 

BAÏP (LAZARUS BE) , Abt 
van Cftarronx en Oréneiïè-
r*i raadsheer bij het parle
ment van Parijs f rekwest-
meester , werd in hot land» 

schap Pin f) ïn de nabijheid 
van la Flèche uit eene adel
lijke familie geboren, en 
overleed in 1547. FRAN-
CISCOS L , zond hem in 1530 
als afgezant naar Venetië en 
gebruikte hem bij verschil
lende gelegenheden. Mea 
heeft van hem: Be re vssïi* 
aria en de re navtili, te 
Bazel, in 1541, in 4.»ge
drukt; geleerde geschriften 
doch zonder orde of keuie. 

BAÏ# (JOANSES AOTOOTIS 
DE) , natuurlijke zoon van 
den Abt van Qrénetiere, te 
Venetië' in 1530, gedurende 
het gezantschap zijns vaders 
geboren, volbragt zijne stu
diën met BONSARD. Z\i ^g" 
den zich beide op de Fran-
sche dichtkunde tóe; doch 
mismaakteu dezelve, dooreen 
Barbaat-sch mengsel, vanuit 
het Grieksch en Latjjn ont
leende woorden. Kt'*' mlf 
in de Franscfae ver*»» «»• 
maat en de verdeeling aer 
Gfrieksche en M ^ c h e ver
zen brengen; doch sijne po
gingen waren vruchteloos. 
Deze rijmelaar, zeide ae 
Kardinaal BIT PBRMN, «* 
een zeer goed man, f f ; 
een zeer slecht duf**' 
Zijne versificatie is . toua.' 
onnaauwkeurig en kruipen". 
Hij is do eerste geweest, 
dio te Partff eene soort v* 

• muzijk-akadenüe tot sta" 
heeft gebrast. KARKI- I * 
en HENDRIK' HL waven zeel 
dikwijls bij dezelve tegen-
woord isr. Jkü' overleed, i» 
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1592. Men vindt van alles 
in zijne werken, die te Pa
rij» in 15/2, 2 Dl.nin8.vq 
in het licht kwamen, erns
tige en boertige, gewijde en 
ongewijde onderwerpenden, 
in het algemeen meer over
vloed en verscheidenheid dan 

• oordeel. ;:..<> 

BAIJV (LODEWIJK) -Doctor 
der Theologische faculteit 
van Partjs, onder-peniten-; 
tiarius: der hoofdkerk, 
pastoor van Mantmartre, 
werd- te AbbeviMe.„geboxqti. 
Men verzekert, dafr hij van 
Engelschen oorsprong *was. 
Hij ontving den Doctoraten 
hoed in 1628. tn 1651 droeg 
hij aan JOANNES FRANCISCUS 
BE GONDI , eerste Aartsbis
schop van Partjs, zijn boek 
op <detriplici eosamine or-
dinaiidi confess, et pceni-
tent. in 8.vo Hij had ook 
in 1645 uitgegeven «Summa 
conciliorum» dat in 1650 en 
in 1672 in twee deelen in 
fol. te Parijs is gedrukt. 
Dezelve is vervaardigd vol
gens de verzamelingen van 
MERiaNj. JOVERIUS, BINIUS 

enz. en verscheidene hand
schriften. In het beginvan 
het werk vindt men eene 
verhandeling de triplici 
Verba Hei, namelijk van de 
H. Schrift, van de Overle
vering en van de Kerkver
gaderingen in het algemeen, 
ea op het einde de Synodale 
stMuton van hefc'Bisdom Tul-
<e* in 1658 en die van Be* 
" • • H l , DjBE3C, -•* .<••• • 

mnpon in 1648. Er bestaan 
ook twee uitgaven zijner; 
aandoenhjke wijsbegeerte . 
de laatste is van 1671 Par»)",» 
2 Dl.n in fol., reeds twee 
jaren, na den dood des schrij
vers. Hij heeft ook eena 
Bibliotheek in 4. t 0 der be
roemde predikanten, welke 
van de schepping der wereld 
tot in het begin der zeven
tiende eeuw uitgemunt* heb
ben , vervaardigd. Dit Jwerlc 
is van het jaar 1666, en werd 
in Jiét Latijn onder'dezen zon-.' 
derlingen titel gedrukt Sa* 
ptentiaforïs prmdicanë (De 
wijsheid in het publiek spre
kende). Niet alleen levert 
de schrijver- in hetzelve de 
levensbeschrijving der be
roemdste predikanten, maait 
toont ook aan, op wat wyze 
zij in het predikambt heb
ben uitgemunt, en voert dé 
plaatsen aan , welke hem in 
hunne leerreden het belang
rijkste zijn voorgekomen. 
]>ïog heeft men van BA«. ee
ne verhandeling de Benefi-
cio Crucis, Parifs, 1653, 
in 8.w waarin hij op eene 
zegevierende wijze de dwa
lingen van JANSENIUS weder* 
legt. In 1661 werd hij tot 
overste der Religieuzen van 
Port-Royal xiïa. Parijs en 
des Champs vefkozen, en 
in 1669 is hij te Parijs o-
Verleden. 

BAÏÏ. (KAREÏ* JOZEF) ex-
inspecteur bij de monsteriij-
gen, werd te Bethune , in 

http://Dl.nin8.vq


194 B A:ï . 

het Franseh&Departement i 
Pm-de-CaM$ > deji-29 Ja-
jiuarij. i m gémén, Hij 
voïbragfc zijne-: studiën te 
J)puai, torn, er...in-1792 een 
ïegericorns j JS^JW? te feulp 
snellende, dat door de Oos
tenrijkers j.-; gebombardeerd 
werd., door; deze/Stad trok». 
BAH. , ofschoöji pas vijftien 
jaren oud, nam dienst bij 
hetzelve , en maakte < als 
vrijwilliger, , den veldtogt 
van Du^otlEiEK en de vol
gende mede. Bij de artjuV 
ïie geplaatst, werd hij daar
na in de buréaux der admi
nistratie deslegei's géëmploi-
jeerd, en, vojgdedeze loop-
ten tot in 1S02., Na den 
bewindhebber van Erfurtate 
adjunct te zijn toegevoegd, 
werd hij geroepen, om de bu-
ïeaux van het bestuur van het 
immngni\JVpstjiilen te rege
len j en had deel aan de redac
tie dier' JUinteeksningen, in 
Dmtsc/tfyttd ,omhv den titel 
van Algèmeerie s,f(iti$tiek van 
7iet • koningrijk' •» >WestfaIen:, 
bekend,, m-de^Götimgen in 
3803 op last van.het Gouver-
aiement gedrukt. BAH, hragt 
in hoedanigheid van algemeen 
secretaris) onderde ministers 
vanFinanciëffden graaf BKÜG-
NOT , en zijn opvolger den 
Heer BOT,O\VJ veel toe aan 
het bestuur van dat koning
rijk. * Eindelijk iot Inspec
teur bij de monsteringen van 
den korrstohdigen koning van 
Westfakn, HIERONYMUS NA-
apoi'EON, benoemd, werd hij 
naat Mmgdeburg gezonden', 

alwaar * hij tusschten de West-
falers-.:&& de» ;Fransche sol-

i daten;, de harmonie herstel
de ,. welke gestoord was- $ij 

• den intagt "der bondgenooten 
in 1813', werd hij gevangen 
genomen r verkreeg vervol
gens; zijnen rang, en in 
1815 , bij de terugkomst van 
NAPOLEON, diende hij inliet 
leger va,h de Loire, het 
laatste, dat zich aan den 
koning, onderwierp. Ee« 
man, wiens bestaan aan is> 
ingedrongené besturen oer 
Republiek en van BONAPAII-
TE was verbonden geweest, 
en die zijnen wettigen Vorst, 
enkel door de ingeving ee-
ïier gedwongene ,'iiootate-
lijkheid; erkende,LkoH* 

'., het .Wettige bestuur niet 
passen, L Mij werd das o"11* 

; slagen,'.en /begaf 'zich "aar 

Margeney^ in het dal vj* 
Montmorency, ; alwaar «'J 
den 20 Februari) .V&i> '" 
den ouderdom van 4T ja re , 
overleden is; JBitt>vj»*eei 
leergierig eu heeft d e l 
gende werken nagelaten: J* 

(De Jodenin ^ negen f f 
de eeuw). ^ 2.o m'fje' 
Jnifs en France, Ito»»/' 
Espagnc, (BJ ^ f ^ l 
den in Frankrijk ,>**dl: -r 

«mi.).. -•»**%& 
l'organisation des a»« 
(Proeve over deorgan^ 
der legers). Dit vverkwo^ 
zeer op prijs gesteld, - r 
Histore politiqne et **» 
Ie de la Révolulion ƒ»** 
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dige geschiedenis der Fran-
sc/ie omwenteling)' — 5." 
De VArbitraire dans ses 
rapports avec nos Institu-
tions {Over het willekeuri
ge in zijne betrekkingen met 
onze Instellingen). In dit 
werk zoo wel als in het 
voorgaande doet zich de 
schrijver niet als vriend van 
het wettig koninklijk gezag 
kennen. Maar dat zij net
werken hetwelk het beste 
onthaal heeft genoten zijn 
zijne 6.° Etudes littéraires 
des elasiques Francais, a 
Vusage de la jetmesse {Let
terkundige beoefeningen der 
Classische Frqnsche scïirj-
vers, ten dienste der jeugd), 
Parijs, 1824, 2DL"in8.w 
Hij heeft verscheidene stuk
ken voor de Revue encyclo-
pédique geleverd; het be
langrijkste is Over den han
del der oude en hedendaag-
sche volken. 

BAILE of BAILEY (LOÖE-
WIJK) , hofprediker van ko
ning JACOBUS STUART, is 
onder de Engelsche Protes
tanten door een boek be
kend, Godvruchtige oefe
ningen genaamd; een droog 
werk, dat niet-veel gelezen 
wordt, — Zijn zoon THOMAS 
BAILEY » ; meer bekend dan 
zijn vader, keerde tot den 
Schoot, der Catholijke kerk 
terug, en vervaardigde ter 
verdediging van KA,REI, I. 
«n voor de koninklijke zaak 
eenige geschrifte» vol geest 

en schranderheid, die in zij
nen tijd veel gerucht maak
ten. Hij heeft ook ten voor-
deele van dcn Catholijkeft 
Godsdienst geschreven. 

BAILE. — Zie BATOS. 

BAIMIARDEL DE LinciNTij 
op het. eiland Martinique 
geboren, volgde den Heer 
MALOUET, zijn oom, in 1782 
naar Jhnerika; in 1810 was 
hij bij hem» ais blijvend se
cretaris en vergezelde hem 
in dat jaar naar Antwerpen. 
Hij werd er benoemd tot on
der Commissaris bij de zee-
magt, en bijzitter in den 
staatsraad. Kort daarna werd 
hij met eene zending belast, 
naar Batavia gezonden. In 
Frankrijk teruggekeerd ver
kreeg hij den post van alge
meen secretaris, bij de admi
nistratie van zeemagt en colo-
nié'n. In het beginvan 1816 
Avas BAHI&ARDEII nog bestuur-, 
der der Coloniën. Eenige 
jaren vroeger was hij re
kwestmeester in buitenge-
wonen dienst, en bewind
hebber van Rochefort ge
weest. Hij is te Parps den 
10 Februari 1826 overleden. 

BAM-LET (ABRIANUS), in 
1649 te la Neuville, een 
dorp bij Beauvais, uit eene 
geringe familie geboren, vol-
bragt zijne eerste studiën in 
een. Franciscaner klooster ire 
de nabijheid zijner geboor
teplaats. Daarna studeerde 



;iö§ B A L 

liij in het Colïegie der stad 
Beauvais, en onderwees er 
de Humaniora. Eenigen tijd 
daarna werd hij Priester ge
wijd en tot Pastoor benoemd; 
maar Juj verliet zijne Pasto-
xij, om zich geheel en al 
aan de studie toe te wijden. 
ïiAMOiGNON, aan wien hij door 
HEUMANT werd aanbevolen ^ 
ienogmde hem tot zijnen Bi-
Miothecaris. Hij overleed bij 
dezen Overheids-persooli in 
1706. Zijn geheele leven 
bragt hij door inet lezen, of 
het vervaardigen van ge
schriften; de voornaamste 
«Ier laatste zijn; T .o Jugennens 
des savam sur les princi-
patkV ouvrages des auteurs 
(Gevoelen» der geleerden over 
de voornaamste tverhender 
sclirijvers), dat in 9 dl.» 
!n J2.o in 1085 en 1686 in 
het licht verscheen. In het 
eerste deel komen zeer goe
de regéïs der critiek voor, 
«üe echter niet altijd door 
den Schrijver worden opge-

i volgd. JDedri& volgende dee-, 
len hftödeJen over de druk
kers , de schrijvers van Woor
denboeken, de Fransche en 
Latijnsche Vertalers. Hij gaf 
daarna 5 dl." over de 4ich-

• tors in het licht. MÉNAGE , 
dien hij vrij scherp gehekeld 
had, gaf den AIIU-BAILLET I 
2 dl.n in-12,0, ^(iruwnlia-
,fe? tegen hem uit. Indien 
men dëtf schrijver der drie 
eeuwen kart gèlooven, was 
, l e t ««gelijkniet aan de zijdö-
VM BAUXET. » Deze cotti-

% s?f'gt die lamstregier, 

haalde hem vele vijanden op 
den hals, even alsóf het niet 
geoorloofd waTe, de voort
brengselen del schrijvers te 
waarderen, wanneer zij de
zelve door middel van den 
druk, aan het oordeelvan 
het " publiek overgeven. 
MÉNAGE vooral achtte ziel; 
beleedigd door de vrijheid, 
of, om béter te spreken, 
door deregtvaardigheid, M 
welke hij zich te zijnen oj« 
zigte had uitgedrukt; maai' 
de lezers waren het met 
BAILLET eens, en zullen het 
altijd met dengenen zijn, die 
zonder luimen en zonder par
tijdigheid , de gebreken van 
eiken schrijver zal dóen ken' 
nen, zonder hem iets van den 
roem te willen betwiste") 
dien hij voor het goede ver
dient, wat hij gehvf6-
heeft." BAILLET • antwoord»» 
aan MÉNAGE A>or de MU-
of personele hekèlfc&fv*e*' 
De VermomdeschryversiY> 
Beroemd geifarène, *MWf-
ren werden bijitagclijhty<»e 
in het licht gegeven- J* 
MONNAIE heeft al deze -ver* 
schillende stukken in zflne 

uitgave der Jtgemensaf' 
Pa%ys, 1722, 7 dl." M & 
Amsterdam, 1725, 1' as' 
in 12.o bijeenverzameld. 
De uitgever heeft drtWjk' 
dat hoewel overal hetfcen 
merk eener diepe geleerd
heid dragende, echter JP 
vele plaatsen onriaamvkeitf'fe 
AVHH. T.n,..nor.iflprrl en vei». was, vermeerderd en 
terd. De hekelingen 
B.UI.T.RT moest ondervinden» 

dié 
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beletten hem, zijne Jugc-
mens etc. te vervolgen. "Wij 
bezitten enkel het eerste ge
deelte , en het eerste arti
kel van het tweede derzeïve. 
Hij had er zes beloofd, wel
ke hij in handschrift heeft 
nagelaten. —- 2.° De la dé-
votioti u fa sainte Vierge, 
et du culte qui lui est dê> 
{Over de devotie tot de hei
lige Maagd en over de ver-
eering, welke haar toekomt.) 
ïn 12.° Dit boek verwekte 
tij deszelfs ontstaan eenige 
beweging; hij keurde er ver* 
scheidene godvruchtige oe
feningen in af, welke de. 
Kerk schijnt goed te keuren 
of ten minste toe te laten; 
maar daar er in deze zaak ,: 
zoo wel als in elke andere, 
misbruiken en overdreven-
heden kunnen plaats grijpen, 
zoo was het werk van BAIL-
iiÉT̂  *in vele opzigten, ge
schikt , om dezelve te ver
beteren of voor te komen. 
Men heeft hetzelve welligt 
eenigssins al t« strengbeoor-
deeld, zonder twyïel uit 
vrees, dat hetzelve van het 
eene uiterste tot het andere 
mogt medesiepen. — 3.°Vie 
de DESCARTES. (Leven van 
DESCARTES) , in 4.«>, vol met 
beuzelachtige nasporingen. 
Hij gaf een uittreksel van 
hetzelve in 12.° in het licht, 
waarin minder van die ge
leerde kleinigheden voorkwa
men, welke hij in hetgroo-
te werk opeengestapeld had. 
*- 4.° Vies des BainU. (Le-

,N 

vens der Heiligen)-4. dl.u in 
fol. 10 dl,n in 4.to of 1-7 .in. 
8.vo één voor elke maand, 
twee _ voor f de beweegbare 
feesten, één voor de tijd
rekening fier Heiligen, één 
voor de plaatsbeschrijving en 
één voor de Heiligen van 
het Oude Testament. Dit 
werk in eenen ongelijken, 
wijdloopigen en niet zeer 
naauwkeurigen stijl geschre
ven , bragt eene ontevreden
heid onder de godvruchtig*», 
en mishaagde in vele opzig
ten aan verscheidene geleer
den j Avelke vonden, dat B A L 
LET den oorlog, den legen
den^ aangedaan, wat al - te 
ver had gedreven. De Bol
landisten noemen hem een 
overdreven hekelaar (hyper-*, 
criticus); en men kan niet 
ontkennen, dat vele zijner 
aanmerkingen in geslepenhe-

. den, zoo niet in haarklove-
ïijën ontaarden. — 5,° Vies 
de RICHEB, de GODEFROÏ 
HEBMAXT , de saint EilES-
STJE'-DX GRAMMOXT {Jbevens-
beschrijvingen van RlCHER, 
van GODEFBIDUSMERMAXF, 
van den heiligen 'STEFANUS 
VANGJRAMMONT)^ elk in 
12.o ^_ 6,0 Histoire des.dé-
mêlés dii Pape BON/FACE 
VIII. f avec PMLïj>m-h> 
Bel, roi de Erance. (Ge
schiedenis der geschillen van 

PaUS BONIFACIVS VIII., 
met Paizijppxfs den Schoo-
ne , koning van Frankrijk), 
in 12.1° een geleerd en zeld
zaam stuk. — 7." Catalogus, 

$ - • - . - • ' . , 1 , ' : . , 
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in 32 dl." in fol. tfer Bibli
otheek aan zijne zorgen toe
vertrouwd: dezelve is nooit 
gedrukt geworden. — 8.° 
Rêlalion curieuse et nou-
veile de Moscovie. (Belang' 
rijk en nietno berigt óver 
Moscovie) in 12.o,. Parijs , 
1698. ."— 9.° Hisloire de 
Hollande (Geschiedenis van 
Holland) van het bestand in 
1609, tot den vrede van 
Nijmegen , onder den naam 
van IA NEUVOAE , 4 dl." in 
12.o, 1G93. — lO.o De la 
conduite des unies (Over de 
zielbestiering), 1695.' 

BAIIEV..•''-* Zie BAILE. 

BiiLiEük(Nicoi.AAs), mark
graaf van Chateau-GonUer, 
achtereenvolgend raadsheer 
hij liet parlement, afgevaar
digde , voorzitter 'bij den 
gropten raadï burgerlijk lui
tenant, overste der kooplie
den ; president met de flu-
weèle muts, kanselier der 
koningin en eindelijk van 
Ï643 tot 16iB, opper - be
windhebber der financiën, 
met; welke hij veel minder 
dan met de regtsgeleerdheid 
«ekend \vas. Hij had onder 
| ich, als algemeen Contro
leur, ËMEKT, doorgijnedief
stallen bekend. Èxmtmh 
overleed in 1652, 

BAOu'.of BAÏUIP (Bó-
CMJS), onder den naam van 
*:S 'RiviÈRE bekend, eerste 
geneesheer vaa HEKMHKÏV. , 
vrm te Faiaise geboren, en 

overleed te Parijs den 5 
November 1605. ftïen heeft 
van hem eene verhandeling 
getiteld: Demonsterion, sive 
300 aphorismi conUnenles 
summum doetrina paracel-
sices ,* —'• eene Verhandeling 
over de pest) 1580; — Mes-
ponsio ad qumtiones pro-
positas & Medices Parisien-
sifots, Partjs, 1579 in 8.™: 
— Demonsterion, Parij?, 
T578 in 8.vo, dit laatste k« 
vat de leer van den gees
tenziener en kwakzalver PA-
RACELSUS. Toen iA BIVIÈEB 
zijn einde voelde naderen, 
liet hij al zijne bedienden 
na elkander bij zich komen» 
en zeide aan den eenen»' 
» Ziedaar twee honderdktoo-
nen, die ik uschenk, » * 
u weg, en dat ik u nimmer 
wederzie," aan eenen ande-
ren gaf hij zijn zilveren vaat
werk, en aan de overige" 
zijne meubelen , mei iff' 
de voorwaarde, dat mj ü&' 
delijk het huis verlaten zou-
den. Toen hij ^ ^ 
bevond, en hem »»eto *»* 
overgebleven, dan het-bejr 
waarop hij lag, kwanten *> 
geneesheeren, om' «aar z J 
nen toestand te onderzoeken, 
hij verzocht hen, z f ^ 
dienden te roepen: doC" , . 
artsen antwoordden hem , i 
zij de deur opengevomle", 
en geenen bedienden ontmoe 

hadden. Toen zeidé hun*1 

RWIKBE : i> Vaart wel dan. 
Heeren! het is dos tijd,* 
ik ook ga, wijl mijn bafan 
je reeds vertrokken is> eu? 
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zich omkeérende, stierf hij. j 

'Bxvm of BAUWT (PHIW-
JBEBTUS ALBERTUS), provin* 
ciaal der Barnabiten, en me* 
dehelper van den algemeeiien 
overste, later tofc het Bis
dom Aosta benoemd, had, 
alvorens de wereld te verla? , 
ten , den post van staats- ; 
secretaris van 'VIOTQR AME -̂. 
DEUS I . , itertog xwSavBoys '• 
bekleedt Hij onderscheidde | 
«ich door zijne talenten voor : 

den predikstoel, en voor de , 
wederleggende ; Godgeleerd* 
ïieid» In beide vakken heeft 
men werken van hein; en 
«ene verzameling van god
vruchtige , ernstige „en boerr 
ïige gedichten, welke hij de 
gemengde dichter noemt. De > 
lieden van smaak zijn-met 
•deze.' vermenging niét^zeer 
voldaan geweest. Hij over* 
leed,in 1691. 

BAIMMO, (JOANNES) , preten? 
dent naar de kroon van Schot* 
land, had tot mededinger 
JROBERT Bruis. Hij grond
de zijne regten, daarop, dat 
hij een zoon van DEVERGUL-
KA, oudste dochter van -DA-
TOT , graaf vanJiïunlinglon, 
koning van Schotland was. 
Sn 1292 werd BAÏM.01, door 
EOTTARD I . , koning van ÜSM-
geland, in wiens handen hij 
op Kersdag den eed had af
gelegd , als koning van Schot
land erkend; doch was la
ter verpligt, vele vernede
ringen te ondergaan. In 1293 i 

liet EDUAM> 1. BAILLÖÏ. da
gen , om zich daags na He
melvaartsdag in West~Muns~ 
ter te bevinden, ten einde 
in persoon, op dè klagten 
te antwoorden van eenên ze
keren koopman uit Ga^èog-
ne, die;, ,wijlhij van B W . 
t o t de betaling: niet kon er
langen, ;eener zekere som* 
welke hem AI/EXANDER I I I . , 
zijn» voorganger nog schuldig 
was gebleven»s;2icli tot den. 
koning: van Engeland had 
gewend,«om langs* dien weg 
regt te erlangen. Acht da
gen daarna:,* werd;BAIÊLOÏ. 
door EDTJARD andermaal ge
daagd, en wel ten gevolge» v 
dat t MADUJCPHÜS , graaf valt 
FYPPE , op bevel van het par
lement - vrnScholland gevan
gen gezet,- en "daarna wedéï?. 
loSgelaten,' evenzeer de tuö-
schenkolxistf van den Engel» 
schen vorst had Verzocht.,-en 
hem werd bevolen , van daagsr 
na het feest j der H. Drieëeri-* 
heid", voor EÖCARD te ver
schijnen , op welke plaats 
de laatste arich ook bevin
den mogt. Den 15 Junj j, d aar-
opvolgende, trok* zich Entr-
ARB de zaak eener zékere 
Dame aan, AUSTRICA ger 
naamd, , aan welke BAILLOÏ, \ 
geweigerd had, het êifend 
Man terug te; geven j vat» 
hetwelke hij zelfs, op'bëvel 
van EDUARD in het bezit was 
gesteld; op de aanklagtede
zer Dame, die aan EDÜARÏ*, 
om regt verzocht, werd hij 
weier gedaagd, ora 'veertien 

4 - — - •"••- • • • - • ' 
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dagen na Sr. Micmëï*-\ daar 
te verschijnen, waar de ko
ning van Engeland zich als
dan ook bevinden mogt. Be
nige maanden daarna werd 
JXu«coi voor de vierde maal 
gedaagd, om op zekere klag-
ten te antwoorden, ,welke de 
Abt READING aan EntiARD had 
gedaan, dat namelijk het hof 
van Schotland het appel van 
den Bisschop van St. Andrew 
aan den Paus, tegen dien Abt, 
had goedgekeurd. Een jaar 
daarna, in 1294 nam Eou-
Aftp andermaal de gelegen
heid te haat, pm dien vorst 
niet dezelfde trotsohheid te 
Mmndelen, hem bevelende, 
*por hem te verschijnen, om 
zich te regtvaardigen, dat 
«!]I geweigerd had» den Bis
schop van Durham, in ze-
«ere zaak, 2^n Dioceeshe-
trettende, regt te doen we-

^rvaren. Zoo veelverschH-
J S j ! ^«« r t fo f f» : , over 
zulke geringe onderwerpen, 
j» op de eenvoudige,&»g-
*f, vanspmmige^ijzonat 
*e personen, deden BAIIIOL 

ï 2 ? P i e n > d a t *« minder de 
I S f ^ de slaaf van den 
f*m van Engeland was 
» » ^ h e c h t e r 
ftenunste maatregelen niet 

58 R ï ? TtWoorden- Hij 
^ g j r - d o e n , doch lulks 
.VWd.hew niet toegestaan. 

en, even als een eenvoudig 
partikulier, was hij verpligt, 
om voor. de halie te staan. 
Daarop bood hij een verzoek, 
schrift aan, ^in hetwelk hij, 
het regtstreeksche opperge
bied van den koning van En
geland over Schotland er
kennende, EDÜARD verzoen/ 
hem eenig uitstel te veriee< 
nen, ten einde zijn porie* 
ment te raadplegen. Hij ver-
wijderde zich, hethartver-
bitterd door den hoon, wel* 
ken hem was aangedaan, en 
met het vaste besluit, een 
zoo drukkend juk afteschtil* 
den. Met dit oogmerk sloof 
hij een verhond met PiniM* 
PUS den Schoone, koning
van Frankrijk y die niet En
geland in oorlog was; doch. 
EDUARD 'zulks vernomen heb
bende, trok • oogenblikkelijk 
tegen hem ép, leverde hem 
slag, en overwon hem, zoo' 
dat BAIMIOÜ en zijn geheeh 
adel, rgeen ander redmiddel 
vonden', dam zici azw de ge* 
nade van EÖÜARB overtege-
ven, :aan wien BAIIAOÏI het 
koningrijk afstond. Na de
zen afstand werd BAHWH 
door EDUARD naar Londen 
gezonden en in den toren 
(Tower) opgesloten. Nader
hand verplaatste men hem 
naar Oxford, alwaar hij een 
colïegie stichtte , dat Zijnen 
naam draagt. In 1299 werd 
hij in handen van den Pau-
selijken Nuntius gesteld, die 
de bewaring van denzelven 
aan eenige Fransche Bis
schoppen had toevertrouwd 



B A. I. 2Ö1 

Toen in 1302 do vrede tns-
scJïen EöuAtiD en PIÜMPPÜS 
•den Schoone gesloten was , 
verbleef BAIUMX. , aan wien 
dit verdrag alle hoop ont-' 
nam, om ooit hersteld te 
worden, op zijn landgoed iri 
Normandijë, en hragt het 
overige van zijn léven, als 
een eenvoudig particulier 
door. 

BAIIXOI, (EDUARD) } «pon 
van deh voorgaande'» deed 
op aanhitsing van EDUARD 
IIX, , koning v&nEngelqndj 
zijne regten op Schotland 
gelden, en was zoo geluk
kig in deze onderneming, 
dat hij? in 1332 vier veld
slagen op BAVID * koning van 
Schotland won /en zich" deed 
krooiien, Onmiddeliijk ha de
ze plegtigheid, ging hij E-
IHJARD ï ir . op dezelfde wij
ze voor het koningrijk Schot
land huldigen, als zijn va
der zulks tenröpzigte van 
EDUARD I . had gedaan. Na 
den slag van Holydeum, be
gaf -BAÏI.I.01, zich naar JSdim-
lUrg, alwaar hij zijn eerste 
parlement hield. In 1334 
stonden de Schotten tegen 
BAIÜOL op, overrompelden 
hem, en verdreven hem uit 
Schotland. Hij nam de wijk 
naar Carlisfe; en behield se
dert dien tijd den titel van 
koning, doch zonder eenig 
"werkelijk gezag, en in eene 
2oo slaafsche afhankelijkheid 
Y,05* den koning van Enge-
wul, ^at jjjj v e rder niét 

N 

dan als een onderdaan werd 
heschouwd. Deze vorst bfagt 
«yn leven op eene vrij treu
rige wijze door, met eene 
jaarwedde van vijf m a r k e n 
dagelijks, welke E n U A n i } 
hem verschafte, en hij was 
«indelijk -verpligt, hem al 
zijne regten op Schotland 
aftestaany met behoud van 
eene jaarwedde van twee dui
zend ponden, die hem jaar
lijks moest worden betaald. 

- BAILLON (EMMANuët) y een 
geleerde én zeer geachte na-
tuurkenher 5 beoefende de 
kennis der vogelen en gene
zende planten, in betrek
king tot het onmiddelbare 
nut in de land-en staathuis
houdkunde, met het beste 
gevolg. Hij was correspon
dent van het museum dérNa-
tuurlijké historie, en maak
te zich door verscheidene 
geleerde en belangrijke aan
merkingen zeer nuttig. De 
zee-vogelen, die de kusten 
vai* Nedét-Normandyë be
zoeken, trokken vooral zij
ne aandacht; hij nam er ver
scheidene waar, die vóór hem 
niet zeer bekend waren ge
weest en andere, die geheel 
en al onbekend waren. BUFFON 
haalt met lof aanmerkingen; 
aan, welke hem door BAIL-
ION övèr dit •pluimgedierte 
Waren medegedeeld. Deze 
natuurkenner, heeft door ee
ne beschrijving van den,vo-
^el Barnache genoemd (eene 
soort Tan wilde garis), de 
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onnaauwkeurlge aanteckenin-
gen, welke BUFPON er vol-
gensi de eerste waarnemin
gen van geleverd had, ver
beterd. Het Museum van 
Parijs bezit een groot aan
tal watervogels, die hetzelve 
aan zijne zorg te danken 
heeft. Men heeft van dezen 
schrijver: Mémoires sur les 
causes du dépérissement des 
iois, et Ie moyen d'y re-
mèdier {verslag over /iet ver-
val der bosschen, en het 
middel, cm er in te voor
zien) 1791, in 4.to dit ver
slag behaalde den prijs, door 
de gemeente van Parijs, te 
dien einde uitgeloofd. Hij 
jbeeft een tweede aan de land
bouwkundige maatschappij 
van Parijs geleverd sur les 
sables mouvuns qui couvrent 
les cótes du departement du 
Pas-de-Calais, et les moyens 
de s,opposer it, leur invasi-
on, {over hef,losse zand, dat 
de kusten van het departe
ment Pas-de^Calais bedekt, 
en, de middelen 'om, het in
stuiven van hetzelve te be
letten). Hij stelt voor", om 
de duin - zanden vastigheid 
te . doen erlangen 5 dezelve 
met zand-riet gewoonlijk 
n°W genoemd, te doen be
planten . BAILLON is in 1802 
overleden, door de geleer
den betreurd, en eenen zoon 
nalatende, die dezelfde loop-
Baan volgt. 

BAMOU,' (WIMJSK BB)*' 
«e« Geneesheer te Parijs, 
m 1538 in. het oude ï r a n : 

sche gewest Perche gebo
ren, en in 1616, overleden. 
HENDRIK IV. gaf hem den 
titel van eersten geneesheer, 
des Dauphins, zijns zoons. 
Hij was zoo sterk in zijne 
twis treden , dat men hem den 
Geeselder Bachelieren noem
de. De geneeskunde had 
hem groote verpligtingen. Hjj 
is een der eersten geweest) ; 
die haar tot het ware nutti
ge heeft terug gebragt, het-
Welke zij bevat. Zijne \WÏ-
ken zijn. 1.° Consiliorum 
medicinalinm liibri duo, Pa
rijs , 1635, 2 SLfi in t» 
Deze verzameling beyat cene 
verhandeling de calmlo, wel-
ke nog geraadpleegd v?ow> 
— 2.° Consiliomm inedici- , 
nalium liber tertius etfoi-
tremus, Parijs, 1649in*B 

T - 3.o BejinitionummehM" 
turn liber etc, 1639itf4.t0" 
4.o Epidemiorum et $Pz 
meridttin Ubri duo* ^anJs 

1640 in 4 .o— S-oCo!T^ 
tarius in libetttim>•• lftJr" 
phrasti deveriigine,. * atijs, 
1640 in 4.o - 6.o Q%<T 
vulsionihus MhelUs ,?f}s> 
1640, in 4." V ' W J Ï 
MheumaHsmo et pl^f^ 
^ r ^ , P a r y S , , , I 6 4 2 i n 4 ; 
— 8.o Devirginum et» 
lierum tnoriis liber, **£ 
1643 in 4.0 -?*<$! 
cmamedica de MtJ^ 
decalculo, etW'i^!!% 
poslasi, ï*arijs> l b ,'„„-
4.« BAIMOU was een i 
ïegt wijsgeer, en gal s 

aand^bevalUghedcnvan^ 
ambtelooae leven de» ^ 
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sang boven de gevaarlijke 
Verpesten, aan het hof. 

BAIIXY (koMEWWK) j, Bache-
lier der Sorhonne, Kanonik 
der hoofdkerk van Bijoii, en 
gedurende bijna 25 jaren 
ïloogïeeraar in de godge
leerdheid in dezelfde stad» 
werd in 1730 té Blignes bij 
JBeaune geboren.; Hij werd 
in 1763 naar Dy on, geroe
pen, om aldaar een der god
geleerde stoelen, te beklee-
«en / welke vroeger door de 
Jesuiten bezet waren ge-* 
jweest, en nam deze bédie-
«ing met veel ijver en vrucht 
^vaar. Zijne deugden en uit
gebreide kennis verwierven 
hem een groot aanzien,. én 
Msg.ï »'AEcHoï*.y toenmaals 
Bisschop vamDyon,, vêreer-
•de hem-met den titel van 
algemeen promotarius van 
hét Bisdom en droeg hem te 
gelijkertijd de bestiering over 
het feöllegie op. Ten tijde 
van de omwenteling weiger
de Abt BAIUUY, om den «ed 
iafteleggen en begaf zich naar 
Zwitserland; hij bleef in 
dit gastvrije land, tot dat het 
concordaat gesloten was , op 
Welk tijdstip hij in zijn.va
derland terugkeerde. ;Hij 
koos zijn verblijf te Beminë* 
en den nederigen titel van 
aalmoezenier van een kloos
ter boven 'den post van groot
vicaris biezende, welke hem 
Jucer dan eens werd aange? 
W e n , wijdde hij zich'ge
heel aan den dienst der ar-
Hien toe. Het is In deze 
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eervolle en nvoeijelijke bedie
ning , dat hij van Godsdiens
tige gevoelens doordrongen, 
in 1808, zijn leven eindig
de. Men heeft van hem: 
l.o Tractdtus de vera reli-
gione, 2 dl."1» in 12A» , het
welk hij aan een vermaard 
Prelaat, die hem met zijne • 
gunst en achting vereerd 
had, opdroeg.—2.o Truc-
tatus de Ecclesia, 2 dl.n in 
12.vo Deze; twee verhande
lingen worden in het alge
meen op prijs gesteld, doch 
zijn evenwel in geenen dee-
le belangrijk, en laten veel 
te wenschen Over, zoowel 
met betrekking tot den in
houd als tot de zamenstel-
ling. Dezelve kunnen onder I 
dië werken gerangschikt wor
den, welke', hóewei men . 
dezelve niet kan afkeuren , 
toch niets bevatten, om ge
prezen te kunnen worden. 
De bewijzen zijn van kracht 
ontbloot, en zeïdzaam op eene 
wijze geplaatst, om te kun
nen overtuigen en indruk te 
maken. Men zou er over 
het algemeen meer orde en 
methode in verlangen, voor
namelijk in dè verhandeling 
over den Godsdienst, welke 
voor de verhandeling over de / -*%> 
Kerk verre moet onderdoen. V 
-*~3,°Tlteologiadogm,aticaet 
moralis, 8 dl," in -12.vo eerste 
uitgave 1789, zesde Lyon. 
1820. Deze eerste theologi
sche handleiding wordt op een 
groot aantal seminariën ge
bruikt. De schrijver heeft in 
18Q4; eennieuwe uitgave > toe-
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gepast op de omstandigheden 
en gebruiken, door het nieu? 
we wetboek en het concor
daat ingevoerd, van dezelve 
in het licht gegeven. Men 
vindt over het algemeen in 
dit werk al de gewigtige 
verschilpunten, doch deze!» 
ve zijn oppervlakkig behan
deld , en vereischen steeds 
de uitlegging en verklaring 
van den hoogleeraar. Men 
vindt in dezelve genoeg goe
de verhandelingen, maar bij -
Ma in alle ontbreekt eene ge
regelde orde. Men zou den 
|ongen kweekelingen van het 
heiligdom eenen gewigtigen 
dienst bewijzen, eett zoo on
volmaakt werk, waarvan men 
dagelijks het gebrekkige ge
voelt, door eene goede grondi
ge theologie te doen vervan-
gen. —'-bfihesprimipes de la 
foi Catkoïique (groné-egels 
mti let CatïtoMJkê ffeloof) 
in Zwitserland in het licht 
gegeven, en Waarvan de uit
gave spoedig is uitverkocht. 

JBAIM,V (SVBVANÜS), lid 
*an de Akademie der we
tenschappen, van de Fran
sene Akademie en van die 
«er opschriften en fraaije 
letteren, eene;eer;, die se* 
«ert FosTËNEttK aan nii-
mand was te beurt gevallen, 
maakte e e n begb f n d e l e t . 
«erkundige wereld" door -rij* 
tte (xeschedenü der oude 
fteje&mtie, Pari/g, 1776 
Ï L '' e e n Phj'sische ro-
? ^ V , v m o n n e n > om.aan de 
wereld eene oudheid toe te 

kennen, welke mot alle ge. 
wijde en ongewijde, gedenk 
teekehen, met de natnur en 
met het uiterlijk aanzien der 
aarde strijdig was. Bij plaatst 
Siberië gedurende ontelbare 
eeuwen onder de heete Wf-
streek, en meent er de over
blijfselen van een vdk, 
TsoMden genoemd, te» 
den; hetwelk alle kunsta'f 
zou hebben uitgevonden. Hij 
redeneert niet beter in zijne 
brieven over denoonprow 
der wetenschappen 1TÏ7» is 
8.0 en in zijne brieven ovet 
de Atlantiders. Hij if*>•* 
minder systhematisch in zij
ne Geschiedenis der Indische 
sterrekunde, 1786 in «f 
De droomen zijner w>*el' 
dingskraeht, welke wen w»" 
mrkunsten mti ^Ail1 

noemde, werden door ver« 
standige Heden naar waar' 
de geschat: weinige schrijf 
oordeelden dezelve «aardig 

om wederleg »"?*£ 
De billijkheid echt^ver 

biedt, om a ^ v a £ als 
min als ge l eed v &** «J 
letterkundige verdienste en 
talenten te ontzeggen»/' 
sterrekunde heeft aan hem 
goede waarnemingen aan 
maan,, de berekening•** 
de wegstreep de* j « « f * 
van 1759 en « f f „ 
werk over de. wachters 
JÜWTER te danken. ' 

deringen in de lelterKui 
vervaardigde verschel^» 
lofreden, waarvan oen* 
de goedkeuring, der S^m 
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de genootschappen wegdroe
gen. Het is zelfs waar
schijnlijk, indien de omwen
teling niet was voorgevallen » 
dat BAIUCY in den kring ge
bleven zijnde, in welken 
zijne moeijelijke oefeningen 
hem geplaatst-hadden, zou 
hebben voortgegaan" in den-
zelven zijne loopbaan te ein
digen , en geacht ènbeitreiird, 
HOU geleefd-hébben en gé-> 
Störveh zijn.- Maar in 1789 
werd BA'XIAV ,' wiens gevoe-» 
lens bekend waren, en die 
met allé nieuwigheidspredi-
kers en sterke geesten der 
eeuw in betrekking stond , 
op een in stormen vrucht-, 
baar tooneel' geroepen, êri' 
op hetwelke hij zijne rust , 
zijne fortuin en zijn levert 
verloor. Door de kiezers van 
Parij's het eerst gekozen tot 
de deputatie -bij dé staten ge
neraal , het éérst benoemd tot 
voorzitter der vergadering, 
voorzitter blijvende, nadat 
de gemeenteraden zich in 
nationale v«rga&Mringen 'vof-
anderd haddenj en nadat de 
beide standen zich met dezel^ 
vë Vereenigd hadden, werd 
BAÏILY dèri 16 Julij 1789 
denzelfdett dag, op welken 
FIESSÉWJËS verraderlijk ver
moord was, tot Maire van 
Para's benoemd. Onder deze 
xampzalige vöorteekens aan
vaardde hij dien post, en het 
is niet gemakkelijk om den
genen van eerzucht vrij te | 
preken, dien dezelve niet 
Meden terug treden; hij moest 
«e «loosde», welke volgden •,. 

zien en dulden. Hsj moest 
de oogen sluiten bij de wreé-
de tooneelen van Versailks , 
en zich bij gevolg medeplig-
tig aan dezelve maken. Hij 
nam noodzakelijk deel aan d» 
maatregelen ± die den koning 
is Varennes deden gevangen 
nemen, en waarvan aan ier 
deréen de noodlottige gevol-

; gen bekend zijn. Eerst n# 
deze, ongelukkige terugkomst 
(17 Julij 1791) toen de ram
pen ten top wareh gestegen, 
ea en:,geène mogelijkheid 
meer, bestond om dezelve té 
keet te gaan * beproefde BAK.-
t v , door in het veld 'vcm 
MAR& de; krijgswet af te 
kondigen, ,4e inüitelingen tot 
bedaren te brengen. • Hefc 
slechte slagen dezer poging 
opende hem de oogen, boven 
den afgrond, welken hij vooï 
zich zelven gedolven had; 

I hij vraagde zijn ontslag. Den 
19 September ging hij in de 
omstrekenvan Nantes eene 
veilige verblijfplaats zoeken» 
Zich aldaar niet veilig ge
noeg rekenende, schreef hij 
aan den. Heer LA PfcACE/zij
nen .vriend en émbtgenoot 
aan de Akademi© der weten-r 
schappen, thans"; pair van 

[i Jfromkryk , ten ; einde, van 
dezen te vernemen:,' of hij 
in de nabijheidcyan Melun 
eene veilige schüiplaats zoi* 
kunnen vinden. Nadat de 
Heer XA PLCAE hem zijn 
huis, in de nabijheid van 
deze stad gelegen, had aan-

; geboden, nam BAHJÉY ne 
"reis aan, om aich dexvyiaarïs 
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te begeven, maar Werd bij 
zijne aankomst t&Melm ge
vangen genomen, en haai' 
Parij» gevoerd, alwaar hij 
na wreedaardiglijk te zijn 
behandeld, met smaad en 
schande door hetzelfde volk, 
•waarvan hij" de afgod ge* 
weest was, overladen én den 
12 November van hetzelfde 
jaar ter dood gebragt werd^ 
Sommigen hebben beweerd, 
dat hij zich in zijng bedie
ning als Maire zoude 'Ver
rijkt hebben, doch dikwordt 
door den toestand zijner 
Trouw, welke na zijnen dood 
in diepe armoede gedompeld 
was, gelogenstraft. Behalve 
zijne: gesckieienis der ster-i 
relnmde, en zijne brieven 
over den oorsprong der we
tenschappen en over de At-
lantidersheeft BAILLY vele 
Werken nagelaten, en wel 
voornamelijk Berigten: over 
kei dierlyk magneüsmus en 
over, ket, ontwerp van een 
nieuw gastlmis. 

BAIIAY of BAILY (DAVID) 
te üeijden geboren, was de 
zoonvan PETRUS BAILLY, een' 
bekwaam schilder van zij
nen tijd, die, daar hij bij zij
nen zoon genegenheid voor 
«e teekenkunst bespeurde, 
hem eenige koperen platen 
gaf om zich in het teeke-
! ? t-Tn' D*ze jon-
gehng ^ den faveur JA-
K ° B Y W % ™ gelomen zijn-
Z' r e e S ï«st om het gra-
ï £ f : W « te behandelen, en 
meld Z l c k g f.dui.ent le e e n 

jaar met goed gevolg « 
graveren bezig. Dan dege-
negenheid voor de,schilder
kunst de overhand gekregen 
hebbende, plaatste hem zijn 
vader bij AHRUNDS VER-
BRUG, om zich aldaar inde-
zelve te «efenen. Na «• 
gen tijd Jbij dezen meesw 
geweest te-zijn, begaf l| ; 
zich in 1601 naar -Amtei' \ 
dam, om zich in deze schoo-
ne kunst te volmaken, en 
was werkzaam ondei GOÏ-
NBWS ; VAN-DER VoORT , die 

• vöbr den bekwaamsten por-
|;' tret-schilder des lands ge

houden werd, en maakte zich 
gedurende zes jaren iïp 
lessen» ten nutte. Van M" 
sterdam keerde hij aaaïiey-
den terug, maar de W tot 
reizeïttdee.d hem aldaarniet 
lang vertoeven* In den w»" 

1 ter van 1608 nam hij der«s 
, aan naar , Jff«»«5zw#v vatt 

waar hij de voornaamste^' 
I A.&a.\mDuUsci^d, zoo ais 

Frankfort, Neurenberg i 

tigen, Vervolgens:bega Ij 
zich over TyrolnMtVene 
tië m van VmeW' naar^ 
me, om aldaar d e l tal a» 
sche manieren, met bet 
king tot de schilderkuns 
leeren, Doch hü hief * J 

! niet lang, maar geerde"» 

i Venetië terug, „ f « $ , 
. maanden vertoefde. W *' j 
eindelijk over Duttsdf * • 
in zijn vaderland terug, ^ 
bezocht verscheidenend
en liet bij d f c , . f t i 
proeven van zijne bckwaa"1' 
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heid na-, voornamelijk aan 
het hof van Brnnstcijk, al
waar hem de Hertog 'door 
eéhe aanzienlijke jaarwedde 
Zocht te bewegen, om eeni-
ge jaren te blijven y doch hij 
ïiet zich, door het aanbod 

• Van den vorst niet overha
len . Het reizen moede t 
kwam hij in 1613 te tietjien 
mét het» voornemen j-om"zich 
aldaar niet- der'woon të ves-* 
tigën. In 1613 verwisselde 
liij het penseel met" de pen ̂  
en deed de inkt dè plaats 
der kleuren innemen, 

B.UNERIDGE (JoAKNES), e e n 
vermaard Engelsch genees-

' lieer 'en. sterrekuiïdige der 
XVIÏ. eeuw, werd in 15S2 
uit eene aanzienlijke familie 
van •" ASCIÏB^BE Ï.A :ZOÜCH ïn 
h"el' graafschap JteiceStèr ge
boren. ' Na zijne eerste stu
diën in de school dier plaats 
-vblbragt te heb hen, zond 
mën hem naar hét collëgie 
van EMMANüëï. te Cambrid-
ge, alwaar doctor JOZBF 
HALS , ' naderhand Bisschop 
van Norvnch wer zijn ge-
'«h'ag waakte. " Nadat hij deft 
?graad van doctor in de wijs
begeerte gekregen had j- beoe
fende hij eenigen=tijd-de ge
neeskunde, en keerde vervol4-
géns naar zijne geboorteplaats 
teug, alwaar hij ëenigentijd 
les gafïn dé Latijnsche taal, 
en met goed gevolg de ge
neeskunde uitoefende. BAIN-
BiunGE wijdde zijne ledige 
"ren aan desterrekundéloe, 
welke van z.y«e jeugd. aJfsiij-

ne geliefkoosde studie ge
weest was. Op aanraden zij
ner vrienden, die meenden, 
dat zulke schoóne talenten 
niet in eene zoo weinig be
kende plaats moesten begra
ven worden , begaf hij' zich, 
naar Lonêeii ennverdbijhet 
geneeskundige collegia •aan
genomen*'; fie beschrijving ? 
welke hij vatt dë Staartster, 
in 161S waargenomen; 'gaf, 
verwierf hem éenen grootett 
roemden deed hem met den 
ridder HENDRIK SA¥ILIÜS 'in 
kennis ^eïakenV die in 1659 
te Osföftl eètten leerstoel 
der meetkunde en eenen an
deren? der sterrekunde opge-
r ig t ; hebbende, BAINBKIDGE 
uit éigénë beweging benoem
de , om den laatsten té be-
kleeclen. Hij* begaf zichdus 
in 1620'naar Oitford', ver
kreeg den post • van éérsten 
inspecteur van het collëgie van. 
Merton en werd als doctor 
bij hét geneeskundige collegic 
aangenomen. Al de opzïgters 
van; aijn collëgie droegen, 
hem eenige jaren daarna in 
1631 het tweede lektöraat op, 
hetwelk " LINACER gëstiteht 
had, "én in 1635 gaven zij 
hem' hét eerste lektöraat van 
hetzelfde gesticht. 'Hi j -be
sloot om gedurende deze 
academische leVehswijze de 
geleerde Wereld in het be
zit der Griéksche stërrekun-
dïge zoo wel gedrukte als ge
schrevene boeken te stellen', 
ën fraaije uitgaven van de
zelve in het licht te 'geven. 
Hëtdöël van dëjm'instellen' 
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a$ner bediening verpligtte 
hem eenigenuate hiertoe* 
Beeds ouder dan 40 jaren 
zijnde^ leerde hij nog het 
Arabisch, om des te verder 
in de ontdekkingen der oude 
Arabieren te kunnen door-» 
dringen. Hij overleed den 
3 November 1643 in den ou
derdom van 62 jaren, en 
Vfafum STROBE» toenmaals 
redenaar aan de Universiteit, 
hield eene openbare Latijn-
sche lofrede op hem. Het 
grafschrift voor hem Vervaar
digd verdient medegedeeld 
te worden; zie hier hetzel
ve : Si cupias Viator, quis 
et quantus Mc jacet, alibi 
quieras oportet, satis dicere 
nequeo. Britannia tota viri 
famqm non capit. -Ne c<s-
teratarnen ignores, in rem 
tuam kcec pauca accipe, Jo-
ANNJES BAIJZBRIJDGIIS , vit-
fam/s. integerrpnes, et doc-
trin,(é incomparabilis, 31e-
dicintg professor et Mathe-

.feos, morborum tam felix 
expügnator , novorum quam 
sagax indagator siderum, 
Quem primum astronamiee 
professorem et digmm col-

'legam, in Mathematici*pm* 
, Zecturis, quas magn\fice 

erexerat, prudens hominum 
et lïbrorum aestimator ele-
g*t» Savüius. Qjuem canta-
bngi® ednmtum Academia 
mjmensisfovit, nt smm, 
dejmctum publice deflevit, 
vit par utriusqne ornament 
*«»*• ®ui Scaligemmfeli-
cius correoait, quam*eaïi~ 
ger tempora. In non kvem 

liter-arum jacturam immatu-
rus obiit MDCXLIII. AU 

jam; ceetera queere veld 
exteris. Zie hier een an
der, hetwelk men ook te 
zijner eer vervaardigd heeft;; 
Quod .super est clar'mmi 
viri, JoHAsnais BAIKWD-
gii, in Academia Oxionmi 
publici astranomia profo 
soris, sub hoc mamore clm> [ 
ditur. Quod ven amaw 
mus, quod suspeximus, 
quod moesti desideranw, 
frustra Mc quaras; UU 
ceslo, cui vivw animo CO' 
gitationeque incubuit, re-
ceptum est. OUit A. D-
MDGXLHI. Novembriiïll 
aetatis suce I*XII. hora teX" 
ta matulina. 

BAINES (BUDOÜPHÜS) wri 
ten tyde van de koningin «*" 
RIA, Bisschop van W * 
tri en Lichlfield in M* , 
land, nadat hij te Par f \ 
Hoogleeraar in deBebmW" 
sche taal geweest was. *>* 
Koningin ÖEWZAB^«. «£ 

regering uit sijn 0r\M 
w a a r n a a r goedig i » 2 
overleed. Men heeft van>* 
l.o Commentaire sf \ 
Proverbes. • {Verkfrrff * 
Spreuken) 1555 g ^ 
2.o GrammaireJi^l^t) (HebreemvscheSpmèhnm 

Parijs, 1^0 >i»4' 

BArSANKOB^Zi^BA^ 

BAISÏUS of BAISIOCGOJJ 
heeft in de dertiende <*» 
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geleefd. Hij heeft zeer be
langrijke aanmerkingen op 
het zesde boek van het pau
selijk wetboek gemaakt, en 
onderwees omstreeks het jaar 
J280 het canonieke regfc te 
Bologm, alwaar men hem 
Aartsdiaken maakte. Hij 
heeft zeer goede uitleggin
gen van het geheele kerke
lijke wetboek geschreven, 
welke verklaringen men ro
zenkrans noemde, om aan-
teduiden, dat zijne leer over
al eenen liefelijken geur ver
spreidde. Hij heeft een' 
neef gehad, welke .denzelf
den naam en voornaam voer
de als h i j , ook hoogleeraar 
ïn het canonieke regt w a s , 
en naderhand tot Bisschop 
van Reggio, vervolgens van 
Concorêia en eindelijk van 
Sirmium benoemd is . 

B A Ï Ü S , of BAT (MxcHAë'i. 
M E ) , werd in 1513 te Me-
lin, in het regtsgebied van 
Ath geboren. Keizer KAREI, 
"V. koos hem in 1551 tot 
Schriftuur - uitlegger aan de 
Hpogeschool te Leuven. Hij 
werd vervolgens : kanselier 
van dat gesticht, bewaarder 
van deszelfs privilegiën en 
algemeen geloofs - onderzoe
ker. De Universiteit koos 
hem met overeenstemming 
van den Koning van Spanje 
als afgevaardigde bij de kerk
vergadering van Trente., als 
ook HESSELS, met welken hij 
door eenen naauwen vriend
schapsband verh^nien. wa.s, 
• -1". Dan, , 

welke door de overeenstem
ming hunner denkwijze be 
vestigd werd. Een gedeelte 
zijner werken was reeds in 
het licht verschenen. Reeds 
mét het begin van het jaac 
1552 , stonden RUARO T A P 
PER , Jusjros RAVESTEIN , 
RiCHxpu, CUNNER en andere» 
leeraren van Letiven tegen 
BAÏÜS , en HESSECS o p , die 
de eerste zaden hunner ge
voelens Uitstrooiden. In 1560 
stelden^ twee Gardianen der. 
Franciskanen van Frankrijk 
achttien artikelen aan de 
Theologische faculteit van; 
Pqrijs voor, welke dezelve 
door de censuur van den 2 Ï 
Junij van hetzelfde jaar ver 
oordeelde. In 1567 verscheen 
de bul van Pius V . vanden 
eersten October, die de ver 
oordeeling van zes en zeven
tig stellingen bevatte, welke 
dezelve in fflobo afkeurde , 
doch zonder BAÏÜS te noemen. 
De kardinaal DE GRANVEI,LE , 
belast met de uitvoering van 
dit besluit , zond hetzelve 
aan MORILLON, zijnen V U 
caris-GJeneraal, die hetzelve 
den 29 December 1567 aait 
de Universiteit van Leuven 
voordroeg.. De bul werd met 
eerbied ontvangen, en BAÏÜS? 
scheen zich in den beginne 
aan dezelve te onderwerpen -
doch later schreef hij een 
uitgebreid verdedig - schrift 
zijner leer, hetweïke hij met 
eenen brief van den 8 Janu-
arij 1569 aan den Paus zond. 
Pxus y . bevestigde, na eëm 
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rijp onderzoek, den 13 Mex 
daarop volgende, zijn eerste 
vonnis , en zond éène. breve 
aan BAÏUS , om hem tot eene 
onbepaalde onderwerping te 
bewegen. BAÏÜS aarzelde, 
volgens het voorbeeld van 
alle nieuwigheids-predikers, 
eenigen tijd, en onderwierp 
zich eindelijk, door aanMo-
1Mi,i.0N eéne herroeping der 
veroordeelde stellingen tet 
hand te stellen. Zijne voor
naamste dwalingen beston
den hierin, dat, » naden val 
van AJUMLJ alle werken dér 
lïiettschen, buiten de genade 
yerrigt, zonden zijn. Dat, | 
volgehs de Heilige Schrift» 
de vrijheid de bevrijding der 
zonden i s ; dat dezelve met 
<&e noodzakelijkheid bestaan
baar is. Dat de aandoenin-i 
gen der begeerlijkheid, hoe
wel onwillekeurig, door de 
wet verboden worden, en 
ëat dezelve in de' gèdoopten, 
ïvannéer dezelve buiten den 
Staat der genade zijn, zon-
iflen zijn. Dat de doodzonde 
«lóor geen -volmaakt berouw* 
hetwelk den wen seh, om het 
doopsel of de vrij spreking 
ie ontvangen, in zich bevat, 
vergeven wordt, indien men 
liet doopsel of de yïijspreking 
«iet; werkelijk ontvangt. Dat 
anen het eeuwige leven kan 
verdienen, alvorens geregt-
iraardigd te zijn, enz." Na 
den dood van Jus-rus BAVE-
ÏSTEIN , in 1570 voorgevallen, 
maakten Eüüs en zijne 
leerlingen weder op nieuw 
Miopatroa, GjRKGoimisXUÏ, 

vaardigde, om een einde aan 
deze verwarringen te maken, 
den 16 Januarij 1579 eene j 
bul uit , ter bevestiging van j 
die van Fius V. zijnen voor- ; 
gangér, en koos FKANCISCIB : 
ïotET, reen Jesuit en nader
hand kardinaal, om dezelve 
door de Universiteit van hu-
ven te doen aannemen. Tm 
herriep BAÏUS zijne stellin
gen'niet : alleen mondelings» 
maar ook door een #*W*> 
gedagteekend van tó « 
Maart 1580, en door • bem , 
eigenhandig - onderteek* i 
Gedurende de acht volge^ | 

jaren, tot op den dood«« ; 
"BAÏUS ontwaakten de W^ 
weder, en werden enkel *w* .• 
een leerstelsel door de gou- '. 
geleèrdéff vaii Leuven ° ^ 
worpen j en door dj* va

-
ttouai aangenomen, ^vre 
digd. JACOBÜSJANSON,.»^?" 
leeraar in deigodgeleera^ 
te 'Lemen, wilde de ff**?", 
lens van BAÏÏ/S *** r %L ! 
wekken, en hekstteh^ , 

rachten' Covseüs^^. 
us , d i e i n z ö n w e r k , ^ j 

ïens en de meeste dv^ling 
van-Biïos vernieuwd W • 
QüESNEi. heeft; nadertand^ 

de zedeknwlige «Afstel-
gen, zm groot f ^ o d 
lingen van woord tot * & 
herhaald, welke door 
V. en GREGOBIÜSXI»' • 
oordeeld waren. ,*"*" ^ 
minde de bijzondere ge 
lens; want, i n , z ,-InL„A, 
haMcling over th vwm 
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tracht hij te bewijzen > dat, 
indien sommige menschen, 
sterker driften hebben, dan an
deren , dit veroorzaakt wordt, 
doordien zij bij de geboorte 
meer van de erfzonde hebben 
ontvangen; en men kan zeg
gen,) dat zijn geheele stelsel 
zijnen zonderlingen geest én 
zijnen smaak voor paradoxe 
Stellingen vë'tóraadt. •'» Want 
dit stelsel;' gelijk een Ver
maard godgeleerde »te règt 
opmerkt j is -een wonderlijk j 
mengsel van pélagianismus 
ten opzigte van datgene, 
wat den- staat der onschul
dige natuur betreft; van Lu-
therariismüs en Calvinismus , ï| 
mét betrekking tot datgene, 
wat den staat der gevallene 
natuur aangaat. Wat tot den 
staat der herstelde natuur 
betrekking heeft, zoo zijn 
de gevoelens van BAÏUS óver 
de regtvaardigmaking, de 
kracht der Sacramenten en 
de verdienste der goede wer
ken , regelregt strijdig met 
de leer van het Concilie van 
Trente, dezelve konden de 
verschillende censuren > wel
ke ZIJ- ondergaan hebben, 
niet vermijden." BAÏUS over
leed den 19 September 1589. 
Hij stichtte bi) zijnen uiter
sten,wil een Göllegie; het
welk zijne beste daad is. 
Men heeft zijne werken te 
Keulen in 1696 gezamenlijk 
in 4."> in het licht gegeven. 
"e uitgevers van dezelve 
waren QUESNÈÏ. en Pater 
^ERBERON. JDeze verzame-

Mex 1697 veroordeeld. — 
Zyn neef (J4 c o l W g B A Ï Ü g ) 
wsgelyks leeraar van ü e ü 
wm_, en voorzitter ^ hefc 
Collegtó van Bavooije heeft 
eene verhandeling- over de 
Eucharistie in die stad i» 
1605 in 8.o gedrukt, aan 
•den H. FRANCISCUS DE SALES 
opgedragen, en eene Cate
chismus, Keulen, 1620 in 
fok in het'licht? gegeven. 
Hij heeft ook eene lijkrede 
op zijnen: <JOm- vervaardigd, 
in welke hij verzekert, dat 
de overledene' aan hèm in 
eenen staat van glorie ver-
Schenen^ is. " ZÜe Geschiede
nis vatihët baïanismus, door 
Pate r ÖÜXÈDÉSME.'- ' -'••••..••:** 

- BAIZE ^Nóé"i,-'P«ii.#PUs), 
Priester der Christelijke leer, 
werd in 1672 te Parijs ge
boren. Hij was in de maand 
Juljj 1689 in de Congregatie 
gegaan, én - werd dén 10 
/ulij van het volgende jaar 
in dezelve aangenomen. Hij 
onderscheidde er zich reeds 
in zijne eerste studiën, en. 
ónderwees er na elkander met 
veel roem de wijsbegeerte 
en de godgeleerdheid. Tóen 
MIRONÏ leeraar van Nctvarre, 
zijne boekerij aan het huis 
van Saint-Charles, ^gemaakt 
had, werd Pater BAIZÊ door. 
zijne overheden naar Parijs: 
ontboden, "om dezelve te re
gelen. Hij maakte eene boe
kenlijst van dezelve, welker 
wde en naauwkeurighéïd door 
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de geleerden, en voorname
lijk doof den abt BÏGNON ge
roemd werden., Deze boe
kenlijst is,ontegensprekeJj)k 
de oordeelkundigste welke 
bekend is. Dezelve wordt 
in de boekerij van .MONSIEUR 
gevonden, en bestaat uit 22 
i l . n in tol. behalve het 2de 

Deel van het Register, het-
welk verloren is geraakt. 
Bij overleed in 1746 m het « 
huis van Saint ~ Charles. 
Men heeft van hem nog ee
ltige andere kleine stukjes. 

BAJAOUR.., een nakomeling 
•sian DsdHiNGis-CHAN, een 
.door zijn werk over de ge-
sphiedenis van zijn volk, 
hetwelk indeTarksche taal 
geschreven, in het oorspron
kelijke handschrift te Pe
tersburg gevonden ? wordt, 
heroemd geleerde der XVII. 
eeuw. 

•. BAJAZET I , , keiler der 
Turifcen, zoon en opvolger 
van AMÜKATH I. in 1389, 
werd om de snelheid zijner 
oyerwinningen de Bliksem 
bijgenaamd. Dewijl hij voor
zag, .-., dat zijne groote plan-
ïien hem zouden verpligten, 
om zich van de hoofdstad te 
verwijderen, en hij beletten 
Wilde, dat zijne onderdanen 
van zijne afwezigheid ge-
kruik konden maken, om het 
gebied aan een ander opte-
dragen, zoo liet hij zijnen 
oudsten broeder JACOBÜS wur
gen, eene daad, die, vol
gens CHAT.CONBII.US reeds on

des, de vorsten" van zijn volk 
in gebruik was. Hij ont
nam den Christenen reeds in 
,1391, 92 en 93 Bulgarije, 
Macedonië en Thessulil', 
onderwierp bijna al de win
gewesten der Aziatische vor
sten ; en belegerde Konstan-
tinopel, hetwelk hij nietkon 
innemen. SIGISMUNMTS,*"" 
ning van Hongarije, aan ; 
wien keizer MANC&PAU»-
M)GUS hulp .1 gevraag tal; • 
stelde eenenkruistogt tegen 
BAJAZET voor. Xrankry* { 
voegde zich bij hem, V 
zond JOANNES, g » ? * 8 1 ^ ; 
ven, vollen neef J e s ^ 
nings, met 2,000 e f c M j 
doch dit Christelijke lef 
vverd.in 1396, b i j S w f l 
in Bulgarije, geheeliM 
verslagen. De meesten w^ 
den gevangen genomen, K< 
dood of verdronken, 
graaf DE NEVEUS veOJl 
noeid naar PrW f ' £ F 
De Turksche * « ' * e ' i -
deze o v e r w i n n i n g e n ^ ; 

den beruchten ^ » ^ 
genstand bieden., w " ^ , 
zond h e m e e n g e ^ s V o p 
hetwelk door den 1 * 4 
eene t rotsch^jU* t£olc 
ontvangen. 1 A M ^ versloeS 
tegen hem »P' f l 402 WJ 
hem in het jaaI ' ;""gt!S-
Angoury of ^ « « ^ van &l' 

idei^! TAMMT," oudste zoon1 van 
MOTST, werd al "A^ 
gedood. BAJAZET ?e* fl. 
gevangen genomen- j» , 
verwinnaar vraagde. & 
vurw»« l u u" — V 1.45 
wat hy , ingeval "« 

oteï' 

http://Chat.conbii.us


B A J . 213 

wonnen geweest ware.» met 
hem zoude gedaan hebben. 
Ik zou u, hernam de Turk, 
in eene ijzeren kooi gezet 
hebben. — Ik &e& dusregt, 
hernam de Tartaar, om"er 
11 ook in ie plaatsen , en op 
staanden voet, beval hij om 
hem in dezelve optesluit;en. 
BAJAZET even nioedig in zij-, 
ne gevangenis als aan het 
hoofd van zijn leger, reken
de er steeds op*, dat zijne zó? 
nen hem zouden komen ver
lossen ; maar zijne hoop was 
ijdel, en hij verbrijzelde in 
M03 zijn hoofd tegen de trali
ën van zijn kooi. PETISDELA 
CROIX, zich op eenige Ara
bische en Perzische schrij
vers beroepende, zegt dat 
h i j , in 1397;, in de leger-
plaats^ van TAMERLAN aan ee
ne .beroerte gestorven i s , be
halve-? dat dit Verhaal een 
anachronismïis in zich be
vat, is hetzelve ook strijdig 
met alleLatijnsche en Griek-
sche geschied-schrijvers. 
"VoLTAmE is ook tegen Tiet 
verhaal der ijzeren kooi op
gestaan , om redenen, wel
ke de gezonde öordeelkunde 
steeds alê nietig zal beschou
wen. Zie TAMERLAN. 

BAJAZET I I . , zoon van MA-
HÓMED IL , volgde zijnen va-, 
der in l481 op. ZIZIM, zijn 
jongste broeder door de mees
ten der grooten ondersteund, 
betwistte hem de kroon; 
*och BAJAZET verdreef hem 
y i t A,zië, noodzaakte hem, < 

om zich naar het Westente 
begeven, alwaar hij," zoo als 
men zegt, en 1495 door ver
gif stierf. ^ BAJAZET ontnam 
den veneüanen eenige lan
den » doch in 'Egypte was 
hij minder gelukkig. * De 

; Janitsaren ? door zijnen zoon 
: SSEMM omgekocht, verpligtten 
hem, om aan dezen de kroon 
affêstaan. *• Deze ontaarde 

; zoon liet zijn* vader, om zich 
in Het bezit van den troon 
nog meer te bevestigen, in 
1512 door zijnen geneesheer, 

, die een Jood was, door ver
gif om het leven brengen. 

; Hij had toen den ouder dom 
van 60 jaren bereikt. Het 
herstellen der muren van 

.Konstantinópei,en!van eé-
: nige kostbare gebouwen zijn 
gedënkteekenen zijnérpracht." 
Het lezen der boeken van 
AVERRHoës hield hem van de 
staatszaken terug, zonder 
hem een zachter en mensch-
lievender karakter in te boe-, 
zemen: het is waar, dat 
deze leesoefeningen niet wei
nig geschikt waren, om dit 
uitwerksel voorttebréngéri.' 

BAJER of BAÏÈR (JOANNES 
• JACOBUS) , eën vermaard ge
neesheer , in 1677 te Jena ge
boren, oefende zijne kunst 
in verscheidene steden van 
Duitsc/iiand'uit, onder an-

'; deren te Neurenberg, te Be-
gensburg en te Aïforf. Hij 
werd in de laatst genoem
de stad in 1720, hoogleer
aar en lid van de akademie 

3 ; • • 
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«Ier natuur-onderzoekers. In 
17:30 werd hij voorzitter van 
dezelve, en overleed te Al-, 
to^f,êm 14 Julij 173,5. Zij-
»e werken zijn: l.o Thesau-
ni&gemmamm affaire sculp~ 
idrwn•collectes a J* M. ab 
Epmm?MR, Neurenberg, 
mq:, in &lf — 2.o Horti 
medici-acad. Altorf^ histó-
ria, Alforf 1727, in4.to _ 
3.pEene menigte Verhan
delingen of Stellingen, aan
gaande bijzondere planten. 
1X10 — 1721, in4.to 

.BAKAREEI» 
REtLE. 

Zie EICCA-

(BAKE (Ï«ATJREXTIUS) , Heer 
van Witlverliorst, te /lm-
sterdam geboren, was een 
der beroemdste Hollandsche 
«Uchters van zijnen tijd. Het' 
3S zeer te betreuren ,datwi 
geene andere werken van 

^^m^imdeBmel. 

ffmerdam in 1685, in 
^ »i, het licht geJvm. 

InJ£l ft fe?" VGrr»kt. " 
S? «Under loosheid eir 
^erheid^oor^endaï 

S ^ - h e m vele 
^g a ^okkenden, zoo 
JSg'ktehe,ft*Sveel 

B A K G R ' - ZieBAciiERitrs. 

^ ^ ( D A V J D ) , C C „ En. 

SAK. 

gelach Benediktijner in 1573 
in het graafschap Kent van 
Protestantsche Ouders gebo
ren. Na te Oxford zijne 
eerste studiën volbragt te 
hebben, kwam hij te j&o». 
<fe», alwaar hij in het col-
légie van den Tempel in de 
regten studeerde. Na èn 
Catholijken Godsdienst w-
helsd te hebben , legdU] 
zich naar Italië en nam het i 
ordekleed van den H. BENE-
PICTÜS aan. Zijne overheden 
zonden hem, in hoedanigheid 
van Missionaris, onder KA-
REI, I . ixiav Londen terngt 
alwaar hij in J641 overleed. 

'Hij gaf eene Uitlegging wa 

een boek van WAMPEBH»-
TON, getiteld Trap vmw-
maahtheid, in het licht; 
een geestelijk_." werk) «•' 
hetwelke men de vorderin
gen kan opmaken, weu® 
DAVJD BAKER in de kennis 
van liet geestelijke leren ge
maakt had. tij m« root 
het overige zeergeleerd,en 

heeft menigvuldige verhan
delingen nagelaten. —, &v 

GÜSTINÜSBAKER, eenander» 
Benediktijner, ook «P«e 

Kngelsch;e Missiè'n g**"«§5 ' 
heeft omtrent het jaar iw 
geleefd. Hij had inliet*0 

legie van den ^mf^ 
p g e v e n v H i X w a ^ ; . 
leeraar in zijne LoiY„;u 
He, en vormde ta/e*«J 
ijverige en beroemde i«» 
lïngen, ondetf welker g j* 
ftmamns DOUVEI. behoorn»». 
die in 1G46 ter dood *» 
gebragt, wijl hij poging1 
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had aangewend, om de En-
gelschen tot den Catholijken 
Godsdienst terug te brengen. 

'BAKER (THOMAS), een be
roemd wiskunstenaar te 11-
ton, in de provincie Sopi-
merset geboren, werd in het 
begin van 1640, toen bij den 
ouderdom van vijftiëji jareni'. 
bereikt had, als student in 

-het collegie van Magdalena 
opgenomen. Den ,27 , April. 
1645 begaf hij zich in dat 
van Wadham, en bewees bij 
de bezetting van Oxford) 
aan koning KAREI». I. eenige 
diensten. Hef; gelukte hem 
den IQ December 1547$ om 
tot den graad van Bacheüer 
toegelaten te worden,,. doch 
hij verliet de universiteit, 
zonder denzelven aantener 
mm. Hij werd vervolgens 
predikant' té Bischoffis-
Nij-mphton in DevonsMre, 
alwaar hij zeer afgetrokken 
leefde, en zich op de wis<-
kunde toelegde. BAKER over
leed den 5 Jünij 1690. Hy 
lïad kort voor zijnen dood 
ëehige wiskundige vraag
stukken ,; welke de sociëteit, 
hem had voorgesteld, toef;, 
zoo vele juistheid" beant
woord , dat dezelve" heihV ter 
belboning eenen schoonen 
gouden' gedenkpenning ver
eerde, welks opschrift zijnen 
lof behelsde. Hij is de schrij
ver van de Clams geoimfn-. 
ca, t Londen V 1684 in, :4Mf 
| t t van 'eenige andere, wer-
ken," w e i j j fijnen naam on-. II 

M\ d i e der beroemdste na-
taurkun% e n en wiskunste
naars «ene plaats hebben in-
geruimd. 

* BAKER (RICHAUD) i n het; 
graafschap O&ford, van het-
wélke hij in 1621 gróót 
Sherif werd, geboren;, is;fle 

• schrijver ' van eene GescKie~ 
dëtiis van Engeland, L'ön~-

'den, 1641'..in'.foL, Dezelve 
loopt tot op, den dood van 
KAREÏ.1. , en i s later.tot óg 
den dood van GEÖRGE I. voort
gezet , Londen ,173$. BA
KER heeft pok eeneUifljeggitig: 
van het gebed des Meeren 

'•> in het licht gegeven, welke 
in Engeland zeer op prijs 
wprdt gesteld* Hij overleed1 

in: het begin der Ëhgelsche 
burgeroorlogen, onder KA» 
REL Ï . ' "' 

'." BAKHÜrzEN (LlJBOM1)* 
schilder en graveur, werd 
in 1631 t&Embden, in Oost~ 
Vriesland geboren , en over
leed in het jaar 1709. Een 
natuurlijke smaak bestuurde 
hem in zijne eerstepröevén. 
Sijne voortbrengsels werden 
toen reeds gezocht, hoewel 
hjjj dé gronden zijner kunst' 
nog niet geleerd had. Hif 

, beschaafde zijne talenten, en; 
bekwame meesters béstmirr 
den hem in z|jrie#e|eningën. 
"Vplé vorsten bezochten zijne 
werkplaats, -en PETER de 
<Qrooie wilde zelfs ondérrigf; 
¥an hem ontvangep." Deze 

I nitsfcekpaje fcrasten#ar'ra.ad» 
C .:. ': ' ; • • ' . ' - " . r ' . ' - : 
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aïeegdë steeds, dé%$lir, en 
*>ragt dezelve met vele juist : 
Jieid in zijne stukken. Hij 
jheeft vele zeestukken, voor-
aiamelijk stormen op zee ge
schilderd. Onder anderen, 
één voor de burgemeesters 
van Amsterdam, hetwelk zij 
aan LODEWIJK XIV. ten ge
schenk zonden, en waarvoor 

• hij 1300 guldens ontving. 
Zijn koloriet is zacht en wel 
geschakeerd, zijne teekenirig 
naauwkeurig, zijne zamen-
stellingen vol vuur. Men 
maakt oneindig veel werk 
van zijne stukken; dezelve 
hebhen treffende uitwerk
sels , éri zijn bewonderens
waardig door de netheid der 
schaduw. Hij heeft ecnige 
zeestukken met sterk water 
geëtst. 

BAKICS (PAUUTS) een dap
per Hongaarsch held tegen 
de Turken, uit Servisch bloed 
gesproten, en in Stavonië 
geboren. Door PATJMJS TO-
MORI opgevorderd, kwam hij 
•wet vier broeders uitgaW-
«y'e naar Hongarije, alwaar 
«em koning LOBEWIJK II . het 
«toe LuK ten geschenke gaf. 
My maakte in het jaar 1526 
•ïï* ^gelukkigen, slag bij 
MokacznvzA^ dochontsnap-
S a S . , 8 l « k l v i t d e n z e l v e ï . 
jaarna fcende hij n o g e e n i „ 

g jaren onder J0 A N I |S Z A . 

s S *:> do«* toen Graaf w** a i l te t j a 8 t l 5 2 r h e t 
1 £ V f ZAPOÏ.YA vewla-
t»-¥ «W} koos hij de partij 

van FEROINANP I . Toen BO
BO , veldheer van ZAPOLYA , 
en vroeger krijgsgenoot van 
BAKICS in 1527 van Erlau 
tegen het' leger van FERDI-
NAND optrok, werd hij door 
BAKICS geslagen. Bij de be
legering van JVeenen in 1529 
door den Turkschen Keizer 
SOMMAN den Groote, droeg 
BAKICS veel ter hewjding 
dezer keizerlijke stad bij. 
Hij verdedigde metSOOJRai-
zers- de brug'over den ï)o~ 
naUi en deed met llAGYee-
nén gelukkigen uitval, waar
bij vele Turken in de pan 
gehakt of gevangen genome» 
werden. In het jaar 153/ 
trok hij onder den generaal 
KATZ aan het hoofd der Hon-
gaarsche hussaren weder te
gen de Turken op, en nam 
de vesting SopMa bijna zon
der slag of stoot in. Daaï 

Vernam hi j , dat de Tin»» 
voornemens waren, om oen 

Christenen bij P*** ?f$ j ? 
leveren. In dit gevecht ver
loor BAKICS door eenen ka
nonskogel het Teven, en W 
Oostenrijkste leger kttan 
door dit verlies */verwar 

zond het hoofd van BJKICJ 

naar Konstantino^amu 

Keizer» 

BAKICS (PETBUS) ^o
hl°l 

der van den voorgaande, ^ 
wien door Keizer' KAB** 

„ inden Schmalkaldischen^ 
log het opperbevel over « 

« leger , hetwelk tegen ** 
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Keurvorst JOANNES FREDERIK 
van Baksen te veld trok, 
werd opgedragen. In den 
slag bij Mihtberg trok hij 
met zijne hussaren over de 
Elle, en tastte, zonder de 
aankomst van het voetvolk 
af te wachten, den Keurvorst 
aan, en nam hem gevangen, 
waardoor hij bij den Keizer 
zeer in gunst geraakte. Toen 
de inwoners van Praag aan 
Koning FJERDINAND het in
trekken in die stad wilden 
beletten, drong BAKÏCS de
zelve van den kant van den 
Moldau binnen, rigttie een 
groot bloedbad onder de bur
gers aan, waaropFERDINAND 
de stad ongestoord binnentrok. 

BAKKER (JACOBUS) , een der 
voornaamste schilders der ze
ventiende eeuw, werd in 
160S te Harlingen in Vries
land geboren. Bijzonderhe
den van zijne eerste jaren , 
zoo min als wie zijne ouders 
en eerste meesters geweest 
zijn, vinden wfl niet met 
Zekerheid opgeteekend; doch 
jhet blijkt, dat hij het groot
ste, gedeelte van zijnen leef
tijd te Amsterdam heeft door-
gebragt. Hij muntte vooral 
uit in het schilderen van 
portretten, welke hij Zeer 
schoon gelijkende en metee
ne buitengewone vlugheid 
vervaardigde. . Men verhaalt 
van hem, dat, toen hij in 
Amsterdam woonde, en al
daar zijne kunst uitoefende, 
«ene vrouw» van Haarlem 

gekomen, 0p zekeren voor
middag bij hem kwam, Olii 
door hem uitgeschilderd te 
worden, en dat hij haar teri 
halven lijve in levensgrootte, 
met kleederen, kraag ënbei-
de handen zoo spoedig af
maaide, dat zij nog dien 
zelfdeö avond met haar'.wel. 
uitgevoerd en gelijkend por
tret de terugreis naarflirar-

\ lem aannam. Ook heeft hij 
j gröóten roem'behaald in he t 
1 schilderen van schoorsteen-' 
' stukken, geschiedenissen en 
levensgroöte heelden. Be
nige dezer stukken bevinden. 

j zich nog in de Nederlanden, 
[doch een groot gedeelte van 
dezelve is door de kunstkoo-

! pers opgekocht, en naar 
; Spanje gezonden. Onder 
| zijne meesterstukken woir-
' den geroemd: eene herderin 
i door CmoNmet aandacht be
gluurd; de IPHIGENIA van 
Cyprus en het laatste oor
deel , - hetwelk hij voor de 
kerk der Karmelieten in Ant
werpen heeft vervaardigd. 
BAKKE& was daarenboven in 
het teekenen ook zeer bedre
ven , want men verhaalt, dat 
hij kleine vrouwen-beeldjes 
met zwart en wit krijt zoo 
kunstig op blaauw papier tee-
kende, dat hij daarin demees-
ten zijner tijdgenooten over
trof. Hy overleed volgens 
sommigen, in I63S; doch on
der zijne beeldtenïs, welke 
nog aanwezig i s , vindt men, 
dat hij den 27 Augustus van 
het ja,ar. 1651 is gestorven. 

> 5 - -'• . ° 
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BAKKER (ADRUNÜS), neef 
van JACOBUS BAKKER , een be
kwaam historie-schilder te 
Amsterdam geboren. Onder 
zijne beroemdste stukken telt 
uien.voornamelijk, dat, het
welk op het paleis (eertijds 
stadhuis) van Amsterdam,, 
hoven 'den ingang der ge-
hporzaal geplaatst i s , en het 
laatsté oordeel voorstelt. 

\BAKKER ( J O A N N Ë S ) . 

KsTORius. ' 
Zie 

BAKKER (HUIZINGA) een 
•vermaard Nederlandscft dich
t e r , in 1801 in den ïioogen 
ouderdom van 88 jaren over-
m e n t I n . l ^ l gaf hi) een 
dichtstuk in het licht, op 
de watervloeden, welke in 
dat en in het vorige jaar 
verschrikkelijke verwoestin-
f^n, h a d d e n aangerigfc en in 
mi eene vertaling van den 
&entezang>: van HEKÏT. ' i n 
yJ? versbheen het eerste 
deel zijner gedichten in het 
Jicht, en in 1783 en 1790 
net tweede en derde. Ook 
bestaan er nog van hem, ee-
^ge^losse stukken, waar-
^M* sqmmigen met en ande-
^n,zonder zyn^n ijaam 2 j j n 
Sf e «fven, onder anderen: 

]ffnnTe§tiJdiS horven, 
ffjHra^aak ^rechts 

w S ? £ a f Mi het leven van 
hWi mA v a ' welke door 

« ^ w a n t s c h a p aan hem 
* ^ 0 m l ^ w a s 5 ( n h e t l i c h t , -

BAKKER (MEEUWES Mm* 
,-DERÏSZOON) te Amsterdam 
! geboren, vond iri het jaar 
; 1691,06 hameelen ^ischeeps-
1 ligters üït,; wélkè gebruikt 

worden, omi de zwaarste oor-
| logschepeh, over Pampusvtm 

de Vlieter te brengen. 

BixA óf BALAS. — Se 
ALÊXANDER BALAS. 

BAtAaM,een Profeet, maar 
een verrader en trouwlooze) 
volgens anderen een valsche 
profeet, 'goochelaar en too-
venaar, .zoon van BEOR of 
BOSOR , was , volgens alp-
meen gevoelen, van Petkr 
of P«ftm? aan den J?«J>^> 
afkomstig: hij volgde de f 
zanten van BALAK, köwng 
der Moabiten, die hem »» 
laten opzoeken, omliep0"1 

Israëls te vervloeken. W 
Engel,' met een ontbloo' 
zwaard in de hand, deei 

hem midden op den w& 
stil staan. Ve ezelmy^ 
welke hij gezeten v/as, wij
de niet voortgaan '.eïl " C 
op eene wonderdadige wijze» 
om de wreedheid van hattii 
meester te doemen, we» 
dezelve deerlijk sloeg: <* 
Engel beval aan BABAaM, P™ 
niets te zeggen,danIie'o 
God h e m in

bden mond jou 
deleggen. De ohgelooyigj" 
hebben hunnen dwazen sjot 
lust over het spreken * 
dit beest boi gevierd» n» 
welk intusschen zeer £ 
Makkelijk te verklaren J ' 
H i j , die aan de geheelc na 
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tuin- de beweging geeft, gaf 
dezelve voor eenen oogen-
fclik aan het zintuig van een. 
dier, gelijk Hij dit aan elk 
onbezield wezen zou hebben 
kunnen doen- Men vindt 
geene reden, waarom het 
Gode onwaardiger zou zijn," 
om, een dier te doen spre-f 
leen, dan om eeïie stem in, 
de lucht te doen hooren, of 
ziclj van een ander teeken 
te bedienen, oni zijne bever? 
len. te geven, », Ik weet 
niet, zegt, zekere schrijver 9j 
of degenen, die,: Qvqr dit 
spreken van een dier ge
schertst hebben, wel hebben 
opgemerkt, dat wij dagelijks 
eksters en meerlen leeren 
praten: zij Schrijven zonder 
twijfel der magt van God 
minder kracht toe, dan aan 
onze lessen." De H. Apos
tel PETRUS merkt op, dat 
God dit middel heeft uitge
kozen, om BARAËM te waar-
schouwen, als zijnde het meest 
geschikt om dezen verblin
denden en dwazen Profeet 
door de taal van een beest 
beschaamd, in zich zelven 
te doen keeren. Correctio-
nem habuit ma vesanim: 
mibjugale mutum animale 
hominis voce loquens, pro-
hibuit profetm insapientiam, 
I I . PET. 2 . Bij aldien BA-
lAani hier niet door ver
schrikt scheen, kan men dit 
Jian zijne drift toeschrijven, 
,iyelke hem zijn denkyermo-, 
Ren ontnomen had. Degene, 
die hem voor eenen toove-
aa«r houden, zeggen, dat 
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hij*, gemeenzaam geworden 
met de werkingen der kunst, 

; welke hij uitoefende, deze 
i gebeurtenis dadelijk als het 
uitwerksel van den een' of 

- anderen boozen geest, door 
zijne tegenpartij opgeroepen , 

: beschouwde. Wat hier ook 
.' van wezen moge» BALASIH 
;.bij. BALAK gekomen zijnde, 
] sprak in plaatse van vervloe-
• kingen, waarom hem deze 
! had laten komen, niets dan 
; zegeningen oyer.de Israëliten 

uit. Hij voorzegde, dat er 
uït.TAffÓsjeene sterf en uit 
Israël eeïie ïspruïi zonde 

' voortkomen enz. De Koning 
j in zijne verwachting te leur 

gesteld, zond den waarzegger 
zonder geschenken henen, 
toen raadde deze gierigaard 
hem aan, om de Israëlïten. 
tot afgoderij en onkuischheid 
te verleiden, hem verzeke-

; rende, dan zij alsdan van 
God verlaten, eene prooi 
hunner vijanden zouden wor-

. dejo. Deze raad werd da
delijk opgevolgd. De Hoa-
bitische meisjes noodigden 
de Israëliten op de feesten 
van. BÉELPHEGOB , alwaar zij 
aan alle zonden overgegeven, 
God verlieten, en door Hem 
verlaten werden.... God beval 
aan MOZES , om hier wraak 
over te nemen; de Israëliten , 
die zich hadden laten ver
leiden , werden door hunne 
eigene broeders, die ge
trouw waren gebleven , om 
het leven gebragt, en BA-
hxSm< werd in het bloedbad 

' gewikkeld, hetwelk men on-
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der de Madianiten aanrigtïe, 
die veel vuriger waren ge
weest, dan de Moabiten, <mi 
de Israëliten te "verleiden. 

. De geleerden hebben zich 
van de geschiedenis van BA-
IASM bediend * öm een vraag
stuk op te lossen, hetwelk 
hierin bestaat: of God zich 
Van goddelööze mettschen, 
zelfs van ongeloovigen en af
godendienaars kan bedienen, 
om het toekomstige te voor
zeggen. ~Ve\e voorbeelden 
uit de H, Schrift ontleend, 
bewijzen, dat God zich in 
dit opzigt nog van anderen, 
dan van BAtAaM bediend 
heeft. De profeet MICHEAS 
(hoofd. 3.) beschuldigt eeni-
ambtgenooten, dat zij voor 
geld het toekomstige voorzei
den ; doch zegt evenwel niet, 
dat zij valscnê profeten wa
ren, ïn het boek JüAmëi, 
(hoofd. 2.) zien wij, dat God 
eenen voorzeggenden droom 
óver- NlBucHODONoson liet 
komen, die, hoewel hij den 
waren God kende > den af
goden offerde. JESUS CHRIS
TUS zegt (MATTH. 7.) dat Hij 
in den dag des oordeels men
sehén zal verwerpen, die zich 
zullen beroemen in zijnen 
naam voorzegd èn wonderen 
gedaan te hebben/ De H. 
JOANNES (hoofdd. II.) zëgÉ 
ons^da tKAmus , i„ hoe
danigheid vanhoogeprfester, 
voorspelde, dat l . C. niet 
slechts voor zijn volk zoude 

™«* n*V m a a r o m d e k i n d e " 
ren ^ods te vergaderen: eene 
voorlegging, die hij waac-

schijnlijk deed, zonder het 
te willen, en, zonder den zin 

; er van te bevatten; 

BAÈAC of BALAK, Awelf-
dV, waarover in het voor
gaande artikel gesprokenis, 

: werd in het jaar 1461 vóór 
; J . C. door dè Israëliten ge

dood* 

BALACIÜS, landvoogd van j 
keizer CÖNSTANTIÜS, ver- ' 
volgde de Cathobjken, die 
zich tegen GKEGORIUS van 
Cappadöciü, , overweldig® 
van den stoel van Alew%" 
drie, na de verdrijving w» 
den H. ATHANASIUS verzu
im, op eene wreedaa«%e 
wijze." 'Men geeselde <k 
Kerkvoogden, die denwo^ 
hadden, om zich tegen de 
ketterij en de scheuring f 
verzetten, en klont ben» 
boeijen. De H. Bisschop 
PROTAMON, die onderde dwin
gelandij tev Beidenen, voor 
het geloof, een, ooghad ver
loren; werd zoo geweldig 

op het hoofd geslagen» «f 
hij kort daarna « M ™al;' 
üng eindigde. Dezelfde ge 
welddadigheden werden u» 
d e H o o s t e r s v a n T / t ó ^ ^ 
pleegd» Maagden en «ja 
zenaars werden- onmens^ 
BjkenopeeneschandehjKe 

Wijze behandeld. D e f J J 
van de zonde en de g e j 
Gods bezielden den H. W 
TONIUS: hij schreef aan»* 
iACiüs op eenen voor«egg«n 

den toon, dat hij de •«*** 
des Heeren gereed zag? 01 
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zich over zijn heiligsehen-
nige hoofd uittestorten, in
dien hij niet ophield de die
naren van J. C; te vervol
gen. De goddelooze hegon 
hij het lezen van dezen brief 
te schateren van, lagchen, 
•wierp denzelyen op den grond 
en .spuwde, er op, zonder 
eenjgzins op de Waardigheid 
van zijnen eigejrj rang;' acht 
te slaan. ' Z|ichr. vervolgens 
totidengenenjwendendei, die 
hein den brief gebragfc; had;, 
gelastte 'hij, he.ni., om aan 
den Heilige te zeggen, dat** 
wijl hij zoo veel belang in 
de kloosters: stelde >-.hij dei 
zelve in persoon ;zou 'gaan 
bezoeken.. ; ;;Er warea nog 
geene vijf, dagen verkopen, 
of de wraa^k des Hebren d^e.d 
zich ree,ds gevoelen. BAI-A-
qius, reed te paard aan de 
zijde vanden landvoogd van 
Egypte; de beide paarden 
begonnen zamen te spelen, 
en de meesters vermaakten 
er zich mede, zonder zich 
er in het minste ongerust 
over te maken. Eensklaps 
viel het paard van den land
voogd op BAIACIÏIJS aan, heet 
hem in „de, dij, -en- scheurde 
er woedend een, stuk uit. 
Eindelijk ontrukte men hem 
aan,het, woedende dier, en 
foragfc hem ..naar zijn huis, 
alwaar hij den derden dag 

, overleed. 

BAI,A»AN of BALAD, ofME-
RoDAcir-BALADAN, koning of 
landvoogd van Babylonië, is 
Tolgens USSEÏUTJS en eenige 

andere oordeelknndigen de
zelfde als BJJLI&IS of NABO* 
NASSAR, waarover in de H. 
Schrift gesproken wordt. 
Doch dit gevoelen , en alle. 
anderen, welke men van dien 
vorst maakt,, zija ei\kel op 
gissingen, gegrond. 

. 'BA^AGNI. — Zie MONTMJC 
(JoiANNES DE). ":"."", ,/'",' 

BALAMI of BALAMIO (FERT 
DINAND) , een Sicüianer. >"wa*s 
geneesheer Yan^aus -LEO £., 
vaja wien hij gropte bewij
zen, van achting o.nving. lijf 
was niet minder ervaren in 
de Jchpone kunsten, dan ia 
de, geneeskunde , en beoe
fendemet goei gevolg de 
dichtkunde en Grièksche let--
fereh., Hij bloeide'te Jtome, 
omstreeks het jaar 1555., en 
heeft onderscheidene wérken 
van GrALIENUS uit hét (Jrieksch 
in het Latijn vertaald, wel
ke afzonderlijk gedrukt zijn, 
en welke men in de uitga
ve der werken van dezen 
ouden geneesheer te Vene
tië in 1586, in fol. in Jiefc 
licht;, gegeven,." Yëreenigd 
vindt.",:,,.. '*' 

BARAR» (JVTev̂ puw ,AÏ.BI) 
eené dichteres / in heï; jaar 
1760 bij fflontpellier •: uifc 
eene aanzienlijke "., familie 
geboren. Van .hare eerste 

> jeugd af beoefende zij de 
vyeténschappen en behaalde 
vele "prijzen in de "FLORA-
spelen. Met den adyokaat 
ÉiLAjap in., den echt getre-
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den, woonde zij met hem 
te Caslres, en overleed al
daar in het jaar 1822. Hare 
werken zijn IfiVümournia* 
iernel [Moederliefde) Parys 
ÏS10 in I8.mo Dit dicht-
stük, door de dagbladen der 
hoofdstad met regt geprezen * 
wordt in verdiensten gelijk 
gesteld met dat van den Heer 
MIM.EVOYE, over hetzelfde 
onderwerp handelende. De 
versificatie van hetzelve is 
gemakkelijk en overeenstem^ 
mend, de stijl naauwkeurig * 
en vol schoone en treffende 
heelden. — 2.o -La' resfail-
ratión, du'ïrörie'de Franceï. 
(De 'herstelling' van den 
hoon van Fran&njk) 184.1, 
in 8'.° Dit werk draagt den 
lof der letterkundigen weg, 
en bevestigt den roem van 
Mevrouw BALARD nog meer. 
—3.0 Moge de Madame VER
SIER (Lofrede op Mewouw 
VERMER') eene andere Mu-
zendochtèr van Hianguedoc, 
1820; deze lofrede Werd aan 
de académie der T?iok\-$pe* 
len gezonden, en behaalde dé 
kroon. Onder de onuitgegè-* 
vene werken dezer Schrijf
ster beslaan vele afschriften 
van een Lyrisch gedicht, 
hetwelk doof dé kenners zeer 
°P P#s wordt gesteld ,"én 
ten titel voert Velléda, èehe 
navolging der Martelaren 
van den Heer ÜE Gfemur-' 
BBUiva; Mevrouw BAIURIJ 
onderscheiddè zkh niet al
leen door hare letterkundige 
talenten, maar ook door ha
re gehechtheid aan de ka-

il ninklijke waardigheid en aan 
den Godsdienst. 

BAIARD (JOANNES), raads-
heer *te Genève, ten tijde 
dat de hérvorming aldaar 
doordrong, behoorde tot het 
getal', dergener, "dié dezelre 
niet omhelsd hadden. Even 
als vele anderen aangezocht 
zijnde, om, 'in gevolgekt 
bevel der regering, deleer-
reden der predikanten bij te 
wonen, gaf hij ten antwoord: 
» Dat men niemand kon las
tig vallen over den G<A" 
dienst, welken hij w * 
belijden; dat de inenschen 
geen regt op hét geweten 
hadden, zoo als Aegmen, 
die zich in den beginne 
eerst voor de nieuwe ge^" 
lens verklaard hadden, drf 
dikwijls hadden gezegd, toen 
hünnè partij de zwakste was; 
dat het geweten van "O" 
kwam, dat het zpe hem 
riiet toestond, om ^ef^K 
kanten te gaan hooren. 4 i c n 

vervolgens genoodzaakt zien
de, bm reden Van $jn.gf 

geloof te geven,.gaf hi] * 
volgende verklaring: »;JJ 
dien ik zeker wis*,.• <* * 
Mis goed of kwaad ÏS,Z»« 
ik mij niet latéh *vin£n. 
o m h e t t e z e g g e ö ; i « f S 
ik het niet zeker v/eet ,mo?« 
ik niet Iigtzinnig óórdeel^ 
en uwe toogheden inoeg 
mij niet aanraden, o"1 

te doen. Alles wat ik && 
kan, om u aangenaam 
zijn, is trachten te geloof" 
aan de artikelen des gelood > 
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zoo als de stad aan dezelve 
gelooft; want ik ben er niet 
trótsc'h op, om alleen van 
een zeker gevoelen té zijn; 
als een echt Vaderlander 
werisch ik niets vuriger, dan 
in alle ojzigteri, in de ge
voelens mijner medeburgers 
te deelenï Mogt ik hog ver
der door uwe hooghedeh wor
den aangezocht,' is alles'wat 
i k zeggen katt, dat" ik in 
den heiligen &eest£élr in 
de hèilig'e algéméerië Kerk 
geloof j, ën dat ik vanv de 
Mis' hetzelfde getöelehhieb y 
hetwelk de ware Christenen 
van dezelve koes teren!** "" De 
raad" deze verklaring 'Mét 
voldoende -achtende,• ';* deed; 
hem zeggen, dat, V$jl hij 
de Mis niet \yild« afkeuren, 
hij - nW tien dagen" dëT' stad 
moest vfirïaten".r|)e tfwaltkë; en 
dubbelzinnige' BAEABÜ voiid 

'dit vonnis te? ha/ïd/, én ver
zocht den raad, hetzelve te 
verzachten. Hij ze{de,":dat" 
hij meende zich duidelijk 
genoeg te hebben uïfgedrtiké, 
doch dat liij gereed was., om 
éènè taal te yqereh, welke 
hun ' meer zouder^ehagen.; 
dat ^indien de g^öot'e 'én ;|e 
kleine raad Wilden," dat* ïjij 
de ;^Iis zoude ,aflceur!éh,.hij 
zuïkè'dóéh zoude; maar dat 
hij "(e gelijkertijd aan God 
vergiffenis Zou vragen, om
dat -hij ïigtzinnig, oordeelde 
over ie t s , hetwelk hij niét 
kende. * Hier liet mene het 
Mi berusten, trok het bah-
vonnis i n , en; stond hem 
*oe 3 om fijnen 'post' en* zjj»: 
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ne bediening als raa^b/èèr 
weder te aanvaarden. '* ' 

BALBATBE (Cwumus), eelt 
beroemd orgelspeler in 1723 
te Dijon geboren, genoot 
van kindsbeen af, het on-
derrigt van zijnen oom, or
ganist dër hoofdkerk va» 
Bijons en volgde hqifi' in 
dien postopv Eeiie karigheid 
van. #êgé het Kapittel, hehl 
deze kei-fe hèbbéh'de dóëriyer-
lateh ;, begaf BALBATRE zich 
naar Parijs, en' \veldfa werd 
liem het'Örgelvan dé heilige 
Rocirai4ferfc, het be%tè/;dél-

hoofdstad, toevertrouwd, vaö 
hetwelke hij tot dat der hoofd-
kérft'Wörgibg. Hij bragtitt 
zjjn ,spêl zoo vee!welluidend" 
heid', /zp/ó'veel mtdrükkingv 
en zö0;/feel vuur, dat hij de' 
eerste' ÏQ-'zijn ' vakwerd.-

• Toen MÓN'liEüR, latër^oDÉ-
tviïK XVIII. den 16 Juriïjr 
1777 , op zijne reis door Pro-
vetice-f te Dffon kwam, be
speelde BJXBATKE , die zich 
juist in die stad bevond, 
gedurende den maaltijd, Wel? 
ken' ihéh dieft vorst aanbbbd» 
de piano, en werd door deh-
zelven^om zijne zeldzame 

; taleriteiij/pwonderd; / ' Déze 
künsTenaaï heïftóofe/het'kla^ 
vier doof teï^jHmö^ffirïlë, 
doen vervafigteh. Hij overleed 

, te Parijs "in hel jaar Ï79i). 

BAtBi, of JÖE BALBIS (JO-
ANNÉS) J óók bekend onder dett 
naani ,yah. JANÜA, wijl, hi | 
van Genua afkoinstig" was ,' 
een Doimnik'aner', schreef in 
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de dertiende eeuw» Comnien-
taria en eenige andere wer
ken. Hij overleed in 1298. 
Zijn Catholicon, seu Summa 
grammaticaUs, werd in 1460 
te Mentz, door FAUST en 
SCHOEFFER ,in fol. gedrukt. 
Deze soort van Classische 
Encyclopedie, eene Spraak
kunst , eene Rhetorica en een 
•woordenboek bevattende, hier 
en daar bijeen gezocht, is 
een der eerste boeken, waar
mede men in Duitschland 
proeven van de boekdruk
kunst genomen heeft. Het
zelve is zeer kostbaar en 
zeldzaam. , 

: BAMHENUS (CORNEMUS) , 
uit 'Vlaanderen, een ge
neesheer , bragt zijnen leef
tijd in Italië door. Hij heeft 
De Spiegelder Scheikunde in 
het Italiaansch in het Hcht 
gegeven, Rome 1629, in S.vo 

«r ^ALBJENDg (JuSTüs) , een 
geneesheer ml Vlaanderen, 
is de schrijver -van -Nova 
ratto Praxeos Medicina; 
tractaim Vilde lapidephï-

BAM'ÏNÜS (DECIMUS COE-
*•*"»), uit eene aanzienlijke 
Komemsche, familie geboren, 
«e senaat verkoos hem in 257 
totKeizer, nadat hij tweema
len Consul geweest waS , en 

bestierd had. De soldaten, 

tl tAien ®ehad. »Ssa«i -i 
e e n jwclatw tegen hem op, 

en bragten hem om het.le
ven. BALBINUS was een goed 
en gemeenzaam man, en er
varen in de dichtkunde en 
welsprekendheid. Hij nad 
den ouderdom van 60 jaren 
bereikt, toen hij de keizer
lijke kroon ontving, en \mt 
groote rijkdommen, waarvan 
hij niet altijd een evengoë 
gebruik maakte. Aan zijne -
verdiensten had hij lietk-
stuur' over 'Azië en Afrik i 
en over eenige andere win
gewesten te danken, alwaar 
hij zich door zijne vriende
lijkheid, zijne billijkheid 
en door zijne zorg, «lat het 
volk niet te veel hlf-
ting werft opgelegd, te^l 
maakte, 

BALBINUS .. (.Aioysnis Bo-
UEsiUijs).,",'/een , Jesüit W' 
Üohepie, ï n i e i l teKonÜ®: 
gratz geboren, een we* 
zaaiia ,schrijver en goed Je' 
terkuhdige, ' omstreeks h<£ 
jaar 1694 orededen, nee» 
i n . het licht gegevensh 
EpitomeMstoria verm^ 
hemicarum, Praag, ,WJ' 

van dat rijk ia h e t M 
1679 - Ï 6 S r . - 1 0 - . % ; 
fol, In het eerste deel ü« 
delt hij over de nat.n«¥ 
historie; * > ' « J ^ 
de bewoners; ^ J T ^ 
over de grenzen; in»1*5" « .. 
de over het leven der x 
ligen van Bohème; # w ,n 
vijfde over de pa»«f ^ j » . 
het zesde over de JÜ»1^ j ^ 
schoppen van JfVffffjf/ i n 
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zevende over de Koningen en 
Hertogen van Bohème Ï> in 
liet .achtste geeft hij bewij
zen op j het negende en tiende: 
deel eindelijk bevatten de; 
geslachtjregisters van dat rijk:, 
» Ai wat BAWINÜS over het 
koningrijk Bohenle geschre
ven heei't, zegt DBOUET, is 
xee: naauwkeurig en schoon. 
Zijn werk alleens is voldoen
de » -om de ̂ geschiedenis de
zer monarchie te beoefenen." 
Men heeft .nog eenige dicht
kundige werken van hem. 
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BA&BÓ (HiEttoNïMüs)'j Bis-, 
schop van Gorifz, in 1535, 
te Venetië-overleden, is de 
schrijver : van de volgende 
werken: l.° De rebus Tur-
cicis. Rome, 1525 inê,t0 r—: 
2,°* De chili et lellica for-
titudine^ 1526 inê.to -^-3.° 
De futuris CarQÏi f. mc-^ 
cesstiuSf Bologne'1529, in. 
4.to __ 4,0 Carmina voorko<* 
mende in de delicia' poetd-
rum Italarum. — 5-° De 
coronalione principum, 

. BAIIBOA (VASCOJVUGNEZ DE) 
omstreeks het jaar 1476, in 
Spanje geboren, besloot, na 
zijn vermogen door jeugdige 
buitensporigheden verkwist 
te hébben, om z|jn gelakin 
de nieuwe ivereld te beproe
ven» „en vergezelde Bisxi" 
DAS op eene zijner reizen 
naar de kusten van JP.atia, 
Toen hij weder in Spanje 
tetu^ekomen was, was hij 
dezelfde weder, die hij ge-

*«• DEEL. 

dit onderscheid"' feiT 
kosten en de S c h u J d e ^ 
meer vergrootte, zoodat hg 
z,ch.slechts ternauwernood 
aan -da v e m i g ï n g e n zijner 
schuWeischers0 SnttreldS 

aan boord :van-een schip J
t e 

iaten^ brengen, hetwelk £aac 
^ f * f « é ' z e i l d e . Be be
velhebber van dat schip, EN-

S n T r ? ? g e d r a ^ a n ^ l, Jotlgèn Kastihaan op hetschi» 
ontevreden, had reeds hef 
voornemen gemaakt, om Bi t -

| BOA op een woest eiland te 

ïaten, uitzetten, toen dit lof-
hem zelven en zijne togtge-r 
nooten trof, en al de f c K 
pehngen alleen aan de schran
derheid en den moed van 

ken hadden.. Het schip was 
namelnk m den zeeboezem 
nïtJJÏ"** 5 e s t r and , doch 
üAmoA verloor den moed 

ber ' T 1 d S 1 J n bevelheb* ber, en bragt de manschap-

nadat hn over 500 Indianen 
IT lfi%mB «venvinninj , behaald had. V a n ' f ( 

Juichende, benoemde i Z 
het scheepsvolk tot aanvoer? 
aer. «e t eerste P-ebrmk 
h e t ^ ' B A ^ o i va°„ S e 
magfc maakte,' bestond hier» 
in , dat forf z j j n e n voormali-
gen bevelhebber tot dank, 
voor dat hy h e m uu & h a ^ 
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den der vergramde schuldei-
schers gered had, gevangen 
zette, en zijne goederen aan 
zich trok. Doch deze on-
regtvaardigheid werd ook na
derhand het voorwendsel van 
zijn eigen val. BALBOA door
kruiste aan de spits der zij
nen het land, werd door zij
ne wreedheid de schrik van 
hetzelve, en hefte er zulke 
hooge belastingen, dat het 
vi]fde gedeelte des Konings 
bijna 180,000 gulden be
liep. Eeis jonge Cazike bood 
aich aan, om de gruwzame 
onderdrukkingen der Span
jaarden van zijn vaderland 
af te wenden, en naar el
ders over, te brengen, door 
hun een land aan te wijzen, j 
waar men het goud tot ge
woon huisraad gebruikte. 
Voor wien zou dit aanbod 
aangenamer hebben kunnen 
zijn, dan voor den gouddors-
tigen BALBOA,. die •echter, 
toen de Cazike hem Peru 
aanwees, dit groofe rijk niet 
durfde aantasten. Het was 
voor hem genoeg, om dat 
land te kennen, berigten over 
hetzelve in te winnen., en 
in naam van zijnen Heer, 
<len Koning van Spanje be
zit van den grooten Oceaan, 
te nemen, welkers onmeet
bare vlakte zich voor zijn 
oog ten toon spreidde. Doch 
welke schrik voor hem toen 
hij : na vier maanden naar 
Marie terug keerde, en hij 
»et goud en paarlen beladen, 
ach groot wilde toonen, en 
aldaar eenen nieuwen bevel

hebber , in zijne 'plaats aan-
\ gesteld, aantrof, ónder wien 
hij staan moest. BA&JBOA, 
hoewel 'over deze ondank
baarheid ontevreden, •schikte 

, er zich toch in, én werd 
het volgende jaar tot onder
koning der Zuid-zeehnoeml 
De stadhouder PEBBJRW 
verzoeöde zich, welw vèt, 
schijnbaar met hem,Mi&aï 
hem zijne dochter ten huw
lijk , doch vertrouwde to 
koenen man evenwel niet, 
maar veroordeelde hem, o» 
zijn gedrag omtrent ENCISWI 
en andere voorgewende pl$" 
verzuimen ter dood. U1'" 
BOA werd in' 1517 in het 43.e 

jaar zijnsouderdömsonthoofd. 
De Koning van £ƒ«»/« veI" 
loor in BAMOA , eenen zij
ner eerste officieren, die-»'" 

I ZARRO in hét veroveren van 
Peru zon zijn voorgekomen-
Deze schrikverwekkende ver
overaar haa zich onder he& 
gevormd. 

in het bisdom van l o ^ 
geboren, doctor teSalar 
L , en. Bisschop van P J 
Eico in Amerika, f f *l 
in 1627. DeHol Ian^J . 
den in 1625 tf™h"f% 
pelijke stad g e p l n n g ' ^ 
hem van Zijne boe^„hkfe 
roofd, hetwelk ^ T ^ 
oorzaak tot droeihew 
hem als herder enletf*% 
dige was. Hij heeft * 
dichtstukken nagelaten, 

H drid, 1604 en volgen*» 4 
I ren. Dezelve *ijn V(U 
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feeelding, vaar, geest en be
valligheid. 

BAIJBUS (LTJCIÜS Ltrciiaus), 
een Bomeinsch regtsgeleer-
Ae\ en leerling van MJucius 
SCÉVOÜA ? eene eeuw vóór J. 
C., onderscheidde zich door 
zijne talenten in de regtsge-
ïeerdheid. De RomeiHSche 
geschiedenis maakt gewag 
van onderscheidenepersonen, 
die den naam van BAMBUS 
dragen: dezelve verdienen 
geen bijzonder artikel. 

BAIBUS (OCTAVIUS) , door 
de Driemannen ter dood ver
oordeeld zijnde, ontsnapte 
aan de handen der moorde
naars , die hem in zijn huis 
zochten, door heimelijk eene» 
hun onbekende, deur uit te 
gaan.^ Naauwehjks bevond 
hij zich op het vrije veld, 
of hij vernam door een ver
ward geniompel der buren, 
dat men zijn zoon in zijne 
plaats wilde vermoorden; de 
vaderlijke liefde riep hem 
dadelijk ïn het huis terug, 
om zijnen zoon, dien hij be
minde, te verdedigen. Het 
gerucht was valsch, dochde 
moordenaars maakten zich 
van dezen ongelukkigén va
der meester, en benamen 
hem het leven. 

BALBÜS (PBTKUS) , werd uit: 
eene der eerste familiè'n van 
Venetië geboren, en was een 
hloedverwant van Paus Pitrs 
II» Hij legde zich van zijne 
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jeugd af, behalve op andere 
wetenschappen n« V T 
tijnsche en « ' • ? p , d e ^ 
toe in w » ^ e k s c t e talen 
toe, m welke hij uitsteken" 
de vorderingen Ü g j f ^ 
zich eenen. grooten roem v£t 
wierf. p a u s p I ü s d r 0 G

m J ^ 
na. e cander, verscheidene 
kerkelijke bedieningen on 
en na dezelve op eene waw! 
dige wijze fe hebben,waarse-

nomen, ^chonlc hij hem I e É 
Bisdom Tropéa, hetwelk l ï ï 
langen tyd bestuurde, waar
na hij te Momer den ï'&SDZ 
tember 1479 overleed, ffif 
>verd in het-Vatikaanbep-ra-
ven, e n de onder-kamerïing 

van Marasca vervaardigde 00 
last van KSIXTUS I V . , e e £ 
schoon: grafschrift voor hem. 
Zijne «werken bestaan >OÖC 
het grootste gedeelte in ver
talingen uit het Grieksch in 
het Latijn, als.-'l.o Gres; 
JSysseni dialogus de immar-, 
tahtate animoe v — 2.0 Vi-
ta B. MACHT v.® per Gr eg* 
JSasxennm edila 3.0 Gre« 
JSazianzeni serma de amor& ,: 
pmperiatis.—^Joh.C/iry- < 
soslomisermo de eleemosym. 
•— 5.o Basiln 'M. Sermo de 
oratione. — 6.0 8. Moert-
m% confesmris sermoper dia~ 
logum. — 7.0 Ejusdem Maart-
mi 400 capitula de charUa-
te, cSc. 

BAI.DE ; of liever BAÏ,BÏ 
(BEBNARDUS) , wrerd in 1553 
te XJrbino geboren. In ï 586 
werd hij Abt van Oiiastalh.» 

http://Bai.de
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zonder om <fezë abdij ver
kocht te hebben. In den 
Beginne, had hij zich in de 
werktuigkunde van ARISTO-
«EiESyyen in de geschiede
nis geoefend, en had ver
zen gemaakt; maar nadat 
hij Abt was geworden, dacht 
hij slechts aan het kerkelij
ke regtr, aan de kerkvaders , 
aan de kerkvergaderingen, en 
aan de Oostersche talen. Hij 
overleed in 1617. Hij was 
een zeer werkzaam man, die 
in 16 talen ervaren was, 
en zich bijzonder op de 
Oostersche had toegelegd. 
Men heeft van hem eene me
nigte verhandelingen, waar 
van eenige indenAmsterdam-
schen VITKUVIUS geplaatst 
zijn , 1649 in fol. Verti e 
Prose Venetië 1590 in 4.to 
CRESCÏMBEM heeft zijne fa-
helen in Italiaansche verzen 
overgebragf, Mme 1702 in 
12,mo De tomentis bellicis 
ï S ? ' Wome gnokonices 
1595. ïïorographium uni-
versaiej Paradocca mathe
matica; TempH Ezechielis 
descHptio enz. Hij had 
aan eene geschied- en aard-
ryhskundige beschrijving der 
wereld in al hare deelen 
»egor»nen; doch de tijd ont-
«rak hem, om dit gröote werk 

•Stofte ¥^«oFdS 
zune lofreden in deze be-
^oordmgen «it; teiV^r-

krLfmt'- fmUa^ Ungn-
7um' f****™*VscïeiMd-

F^m* mnit gmeris, m 

singulis, praecipuos imita^ 
tus. Edidit quoque varia 
mathematica et t/ieologica, 
omnium regionum historim» 
ac descriptionem aggressus, 
absolvere non potuit. — 
Men moet hem niet verwar
ven met BEBNARDINUS BAI-
niNi» die uit het vlek Istm 
in het Milanesche afkom
stig was , en even als de \, 
voorgaande een wiskunste
naar, dichter en natuurton- • 
dige is geweest. Hij over- .' 
leed te Slilane ia. 1601. 
Men heeft van hem Ififec 
handelingen over de uil' 
hunde ixi het Italiaansch.-
2.o 1)ediisfabulo$is.~W 
Ars poëtica Aristatelüi wf' 
sibue expressa* — 4-°^c" 
to libri physicorum An^Q" 
telt f, versibus e%pmn>"* 
5.o Appendix carwtw®' 
Milahe 1600. 

BALDE (JACOVVS), een Je-
suit in 1603, in denOpper-
Mlzas geboren, onderwees 
gedurende zes jaren de hu
maniora en de rhetonm 
en wijdde, zich vervolg^ 
aan den predikdienst ftj 
Beijeren bewonderde «R 
3?redikatiën,enZ>wM/^ 
zijne gedichten. Men noem 
de hem den Hoiuw*B van 
zijn land. Hij overleed 
Nenburg in 1668. De le«eu 
vah den raad twistten o» 
Öerling, wie erfgenaam 
ztfm pen zoude wort 
en degene, aan wien o»** 
nood ten deel viel, b e t * 
ne« zilveren koker om » 
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zelve maken. ZQne werken 
werden in 4>t0 en in 12.m° 
gedrukt, Keulen, 1645 en 
1660, 4 Dl." Men vindt 
alles in deze verzameling: 
iooneelstukken, zedekundige 
verhandelingen, lierdichten, 
lofreden, kluchtige helden
dichten* BALDE was met het 
vuur en den geest der goe
de dichters geboren; hij be
zat al de rijkdommen der 
Latijnsche taal, en gebruikte 
dezelve met even zoo veel 
gemakkeljjkheid als smaak. 
Hij heeft den verheven stijl 
van PINDARUS, en te gelij
ker tijd al de verwarring 
der liersche verrukking.. De 
overwinnende UBAMA » of 
de strijd der ziel tegen de 
vijf zinnen, verwierf hem 
eenen gouden gedenkpenning 
van AXEXANDER VII. De 
Batrachomiomuchie (kikvor-
schen- en muizenstrijd) van 
HOMERUS, aangeheven met 
de Romeinsche trompet, een 
kluchtig heldendicht in 6 
zangen; en de Tempel der 
eer, door de Romeinen ge
bouwd, door de deugd en 
den moed van ïfeitDWAW 
III. geopend, werden zeer 
toegejuicht; maar sedert de 
oude talen in verval zijn 
geraakt, worden deze dicht-
stukken slechts door weinige 
geleerden gelezen. 

BAME »E UBAMMS (PE
TRUS) van Perosa, zoon van 
ftuNCïscus UBAÏM leerling 
e» mededinger van BAKTHO 

P 3 

i-E. onderwees te Perosa, 
te Padua en te Pavia de 
regten. Men verzekert, dat, 
toen hij voor de eerste maal 
aan de universiteit van Pa
via verscheen, om er les te 
geven, er een algemeen ge
lach onder de leerlingen ont
stond , zoodra zij de kleine 
gestalte.van den meester za
gen, en dat, een hunner 
geroepen hebbende tninuit 
praesentia faman, , BAMJE 
dadelijk antwoordde, aügêi 
sed caetera virtus. Deze 
tegenwoordigheid van geest 
deed het gelach door; bewon
dering vervangen, en na 
dien tijd had men steeds 
zeer vele achting voor hem. 
Hij behaalde verscheidene 
belangrijke overwinningen op 
de andere hoogleeraren inde 
regten, die zich met hem 
in eenen woordenstrijd" durf
den inlaten, en bleef nooit 
geen antwoord schuldig, hoe 
velen zich ook mogten op
doen j daar hy een' vluggen 
f «est met «ene grondige 

ennis in zich vereenigde. 
Nadat hij eenen geruïmen 
tijd aan de hoogeschool, in 
welke hij eene woning had, 
les had gegeven, betrok hij 
een aangenaam landgoed , in 
de nabijheid van de stad ge* 
legen, en reed dagelijks op 
eenen muilezel naar het col-
legie, daar hij , eenen zeer 
hoogen ouderdom Bereikt hebr 
bende, ongemak aan zijne 
beenen had. Hij verwierf 
in hoedanigheid van hoog-» 
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leeraar in de regten zeer groo-
te rijkdommen, en men hield 
hem voor zoo ervaren in de
zelve, dat men gewoon was té 
zeggen, dat er in deze weten
schap'niets was, hetgeen hij 
niet wist. Daar BALDE zien 
niet steeds gelijk blijft, 
selirjjft PAULÜS DE CASTEE dit 
veeleer toe aan zijne schran
derheid, dan aan zijne on-
fcedachtzaamheid. Sommigen 
hebben zijne wijze van schrij
ven, als te vermetel in zij-
ïie uitspraken, en meer ge
negen, bm bij gemakkelijke 
dingen, te blijven staan, dan 
«ffl degene, die duister zijn , 
optehelderen, afgekeurd; 'an
deren hébben dezelve buiten
gemeen geprezen, alsof er 
«iets in zijne schriften te 
werischen ware gebleven. 
Hoewel hij zeer veel werk 
van de afgetrokkené studie 
fler regten maakte, was hij 
echter altijd opgeruimd én 
Jioorde : gaarne schrandere 
Aoew^-H^ové t l eed 'om-
streef l e t jaai-1400 aan de 

gevolgen eener beet vaneene 
«aaide kat, nadat hij bevo-
^ a d ^ d a t m e n h e i i n h e t 
gewaad vaneenenPranciska-
mLm™ttïk *mie be8'«»ven. 
™ vindt ^^graf tombe in 
«e feeilc van déze religieuzen 

Smakende. :ZljBe beide zo' 

^ ^ B x s s c h o p v a n ^ , -
wa8, w a r e n j n s g e l i j k s 

Waren ïn de regten. j 

BALDE (ANÖELO) broeder van 
den voorgaande, een regtsge-
leerde zoo als zijn broeder, 
met wien hij gestudeerd had, 
was even bekwaam als deze. 
Men verzekert, dat hij dea 
zelven in kennis evenaarde, 
en in oordeel overtrof. Ckis-
SANEUS heeft geene zwak
heid gemaakt, om te zeggen, 
dat hij zoowel den geest had 
van een'Engel, als oen naam. 
AJSGELO overleed te Florence 
op denzelfden dag, als zijn 
broeder. Hij heeft vele zwa
re boekdeelên over de regW 
nagelaten» ANGELÓ II. zij» 
kleinzoon onderwees te &' 
dua, was advokaat aan iet 
Pauselijk consistorie en heet 
veel over de pandekteni OT®E 

het wetboek, over de instel
lingen enz. geschreven. 

BALDECK (JOANNES), Dejf 
van Kilcliberg, overleed ïtt 
het jaar 134S, i» den ƒ"" 
derdom van 186 jaren, ten 
minste indien de schrijve*, 
waaruit dit ontleend is, zien 
met de gétaknefken met .W-
drogen heeft. Toen hij rej» 
eenen zeer hoogen ouderdoj 
bereikt had, vielen heni «< 
tanden uit , en M kteg 
nieuwe in dé plaats, en «tf 
haar, dat grijs «**' wg' 
weder zwart, op ®P S1"1 

dat aan den ingang van W 
koor der kerk is , leest meI1 

het volgende opschM"! 

De KiMJjerg canus, eden^"5 

que Decanus. „.„rpSfit e* 
Rursutn deuteseit, nigrw. 

retiuïescitt 
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BAÜDENSEI. (WILLEM) coni-
mandeur der orde van den 
H. JOANNES van Jeruzalem 
heeft in 1336 een verhaal 
eener reis naar het Heilige 
Land geschreven, onder den 
titel van Hodoeporicon ad 
Terram Sanctam, hetwelk in 
het vijfde boek der Ant. lect. 
van (UNISIÜS geplaatst is^ 

BALDER , zoon van ÓDIN of 
OTHIN, een Deensch Vorst. 
Hij verklaarde zich de me
deminnaar van HOTIJER, ko
ning van Denemarken». die 
naar de hand dong der prin
ses NANNA, dochter van GE-
VAR, koning van Noorwegen.' 
HOTHER dreef BALDER op de 
vlugt, na hem ui de zee* 
ëngte te hebben geslagen, 
AieBaldersund is genoemd. 
BALDER kwam weldra met 
eene nieuwe vloot opdagen, 
en maakte zich meester van 
Zeeland, alwaar hij de in
woners aanspoorde, om tegen 
hunnen koning optestaan. 
ÏÏOTHER was toenmaals in 
Zweden, ligtte in der ijl 
irijgsbenden, en met te veel 
vertrouwen vervuld, werd 
hj} tot tweemalen toe , door 
BALDER geslagen, en ver-
pligt, om weder naar Zweden 
te wijken. Hij herstelde zijn 
leger op nieuw, ging BAL-
DER andermaal het, hoofd 
bieden, die eindelijk bij 
Muina, een dorp in den om
trek, van Rotschild, overwon
nen en gedood'Werd. Men 
"wil, dat ter. gedachtenis van 

ï " 23 t 

dezen slag een in Denemar-
ken zeer gewoon spel den 
naam van Balderrun draagt» 

..BALPEWOD», of BAUDRI, 
Bisschop van Noyon is de 
schrijver der Chronique des 
JËvêques d'Arras - et de Cam-
brai {Jaarboek der Bisschop-, 
pen van Arras en Kamerijk) 
— door sommigen aan BAL-
DERICÜS , kanonik en voor
zanger der kerk van Terou-* 
ane toegeschreven. — In 
zijnen tijd werd het Bisdom / 
Doornik, langen tijd met ! 
dat van Noyon vereenigd, 
van hetzelve afgescheiden^. 
Hij overleed in 1112. ~-
Een andere BALDERICUS , 
Bisschop van Doly die in 
dezelfde eeuw leefde, schreef 
eene geschiedeni s der kruis-
togten, welke voorkomt in, 
de Gesta DM P^r Francos 
door BONGARS, 1611 in fol. 
Ook heeft men nog van hem 
het . Leven van ROBEBT 
D'AnBBissEL, 1641, in 8.vo 
BALDERICUS was van de orde 
van den heiligen BENEDIC- / 
TÜS , waarvan hij het kleed 
en de oefeningen, zelfs na 
zijne verheffing tot de Bis-? 
schoppelijke waardigheid her 
houden had. Men gelooft 
dat hij in 1131 overleed. 

BALDERICUS» vijftiende Bis
schop van Utrecht in 918", 
de opvolger van den heiligen 
RADBODUS, door wien hij , 
drie jaren voor deszelfs o-
veriyden> ireedsals opvolgen 
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was aangekondigd. Hij was 
de zoon van graaf fiixFBi-
svsi. en vc'ór zijne verhefi 
fing niet de opvoeding belast 
geweest der zonen van kei
zer HENDRIK ï . den Vogelaar, 
ÖTTO, HENDRIK en BRVNO 
namelijk. -*- Zijne eerste zorg 
na zijne verhefëng is ge
fees t , om de stad Utrecht, 
die door: de gedurige invalt 
len der Noormannen en De
ken jammerlijk geteisterd en 
verwoest was , te verbete
ren , en met grachten, torens 
en schansen te voorzien. Hij 
| e e f t de kerk, door denH; 
'WnAEimoRDus gesticht on 

£woege T O jd ,do e n s Iech~ 

*eel luisterrijker was, op , 

S r i S ? " n e r e e r s t e « 
ZnrrZ'z?**.* ve^tèring 
*an Utrecht, i s , volsensd* 
Nederiandschek^nijlcinltt 
ach tSte jaar d é r r e g S i va? 

K f c M * kerk C Ê . 

fan Vn*J„, SCaelt
T, ÖENURIK 

U°K «AfcDERICüS in 

het'belang zQnér kerk over 
üe Alpen, en bezocht oj 
die reis keizer Oitrói ?an 
wien hij groote kerkelijke 
eh burgerlijke voorregten voor 
de stad Utrec/if verkreeg; 
Na zijne zaken in Italië af. 
gedaan te hebben, heeft hij 
van: daar mede gebrast ie 
gebeenten van den H. Un-
BANÜS , Paus en Martelaar, 
van den H. BENIGNM» Bis- ! 
schop van Chartret enMar- \ 
teisiar, van den H. POOTA- j 
mre, Martelaar, én van è r 
H. AGNES, Maagd'en' Mar- | 
tëlaresse, welke hij in k \ 
Domkerk, te Utrecht open
lijk voor de godvruchtig 
der geloovigen ten toon stel' 
de. Nog heeft die zelfde 
Bisschop door eené Godde
lijk© • openbaring de over
blijfselen, van de Heilige 
WEBÊÜKRIBtrs," IiffiDïNüS» 
PiECHELMÜS, WlROi OTGË-
RÜS; Oüm.pfia'8, BADBODUS , 
én JEROEN gevonden, en de- 7 

zelve bij do overige gébeefc-
ten ' geplaatst.';BAKbÈ^icirs i 
is den 8 Jariuarij "97T m ; 
eenen zeer hoogeri öuM&oin 
overleden, na dé kerk van 
Utrecht 59 jaren met roei» 
en stichting bestuurd te heb-
feen. Hij werd met dé grootste 
jplegtigheid -naast zijne iei-
«ge voorgangers in de Dom- , 
kerk begraven * én GEÖRGW* ; 
A&RICOÏ,A vereerde hem tost 
net volgende grafschrift: 

Trajectina feris urfcsDanisVeï' 
. s a lateBat, „,:..* «IA 
»ArJBMcuaprigcumreacljd't,ut! > 

U6CT1S * 
Axispicüs cuju» Jam PONXOS> i 
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AONA', BENIÖNÏIS, 
Conserrant Urbem, Julget et 

Ecclesia. 

' BALDESMÈBE (BABTHOI.0-
« atEus), een der tegen EDIT 
Alm I I . , koning van Enge
land, zamengezworène Vrij-
neeren, was bëvelhebberivan 
het kasteel van Leeds. De 
koningin, die ter bedevaart 
naar Kantelberg ging, had 
ëenige harér bedienden voor
uit gezonden, pm, haar op 
dat kasteel een verblijf in 
gereedheid te brengen. Wijl 
al de leden dier'partij toen
maals een buitengewoon mis
trouwen, omtrent den koning 
koesterden, zoo weigerde de 
Officier, die h;et hevel voer
de , den ingang aan de lie
den der koningin; zelfs 
werd een* derzelve gedood. 
Wel verreYdat BlitoEsaiEBE 
pp de aanklagte, die hem 
deswege gedaan werd, de 
handelwijze van den Officier 
zocht te bewimpelen, had hij 
de vermetelheid aan de ko
ningin eenen zeer beleedi-
genden brief te schrijven, 
Waarin hij uitdrukkelijk al 
het voorgevallene goedkeur
de. Het is ligtelijk, te be
grijpen , dat / dezie Vors tin 
die trotsch en wraakgierig 
was, 'zich'hierover zQchi te 
wreken. Wijl zij wel in
zag, dat de vereeniging der 
Vrijheèreri "3e èeriige oorzaak 
der moedvviHighéid van BAI-
BESMÈRE was<5 zoo dacht zij, 
*tat, öm zich gemakkelijker 
°P deaeü te kunnen wreken, 
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werk stellen, o l a dezè-ve* 

wachtfe* g e d ï l d i S e u o o t , 

gunstige gelegenhSeTdkafr om 
zijne wraak te kunnen uit
oefenen; maar die eener 
vrouw kan geene vertraging 
dulden. Met oogmerk, om 
EDUARD tot bespoediging te 
bewegen^ trachtte dé konin
gin hem te overtuigen, dat 
'deze omstandigheid hem gun
stig was, om zich van de 
onderwerping te bevrijden, 
waarin hij verkeerde,- dat 
hij door zich te haasten, 
om den bevelhebber van Leeds 
haar verdiensten te straffen, 
hij aan de Vrijheeren, die 
daar in het minst—niet op 
verdacht waren * zulk eene 
trees, zoude inboezemen, dat 
zy zelfs aan geene verdedi
ging zouden denken, wan
neer zij hem met de wapens 
in de hand en in staat 
zouden zien, om hen mét 
geweld tot hunnen pligt te 
brengen. Daar EDÜARD ge
noegen in dezen raad nam, 
zoo gaf hij bevel om troepen 
tè ligtën. Zoodra. zijn leger 
in staat was, om op te trek
ken , ging hij zonder verzuim 
het kasteel Leeds belegeren, 
en na er zich meester van te 
hebben gemaakt, liethijden 
bevelhebber ' met eenige an-

*dere officieren gevangen ne
men. IiordBAMJESMÈRE, die 
de oorzaak van deze krjjgsbe-
weging was geweest, werd 

5 ' 
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met vier andere zamenge-
zworenen te Londen onthoofd. 

BAMI (CAMIM.US) werd in 
1547 te Bologna "geboren. 
Hij volbragt zijne wijsgeeri-
ge studiën onder zijnen-vader, 
ontving den doctoralen hoed 
in 1572, en onderwees zelf 
te Bologna de logica, en an
dere deeïen der wijsbegeerte. 
Zijn geheele leven, dat 87 
jaren duurde, werd met de-
ze nuttige en zedige bedie
ning doorgebragt, hij over
leed in 1634 in zijne vader
stad, welke hij nooit verla
ten had. Zijne voornaamste, 
Werken zijn: l.o In phyHo-
gnomica AMSTOTELIS com-, 
mentarii etc. Bologna, 1621 
in fol. — 2.o Trattato come 
da una leltera missiva H 
conoscano la natura e qua-
Mta dello scrittore, Carpi, 
J622, in 4. t 0 ; hetzelve is 
in het Latijn vertaald, Bolog
na:, 1664 in 4.» _ 3,0 Qelle 
mentite e offesj di parole 
come si possono accomodare 
Mc., Bologna 1623, in 8.vo 
— 4.° Trattato delle im-
prese, annesso all' intro-
duzione alla virtk morale , 
enz. Bologna, 1624> in 8.vo 
— 5.o J)e faimanarum pro-
JtetiHomm es temperamenti 
pranotionïbus tractatus, 
Bologna, 1629 e n 1644, in 
• ° ~~ Q'° De naturali ex 

tmguwm in spéttione pree-
sagio commenmius, Bolog
na 1629 en 1664 in <t> — 
1*° JgW™"* Icivili» Ï6S0 
en 1698 in 4,to 

SALDI (BERNARÖIISO) , een 
wiskunstenaar en dichter,te 
Urèino in 1553 geboren, en 
aldaar in 1617 overleden, 
Als dichter onderscheidde Jiij 
zich voornamelijk, door ht 
leerdicht La Nauiica, en 
door zijne Herderszangen 

BALDI. — Zie BAIDO, 

BALDINGER (EBXST GOT-
FRIED). Deze beioemJe ge
neesheer werd den 13 Mei r 
1738 in het vlek Gwt- ' 
Vdrgnla geboren, en sta
de van de moederlflke zijde 
van den beruchten LiffliËR 

af. Hij was bestewd <»« 
Theologant te worden* *c" 
zijn verblijf bij eenen Apo
theker deed hem de genees
kunde op prijs stellen- W 
tegenspraak methetoogmerK 
zijns vaders, om ?en r lr 
meisje te huwen, ginS^f\ 
DINGER als veldarts m het 
Pruissische hger1%Tor*al(! 
in welken dienst hij een « 
een half j a a t b l e e f ' Si 
daarop in 1763 naar,W 
ienUrg begaf, alwaar i g 
den voormaligenleerstoelJ 
vanLuTHERvmetroejii 
geschilschrift De m^> 
mortis praecipue inn*^ 
exercitm verdedig' --
Torgan leerde B*u»*J. 
DOROTHEA F R E D E W K A . W I , . 
BIER kennen, wet va 
later eenen zeer gw0*?^) 
echt beleefde. Weldra (l70;.' 
werd hij Hoogleeraar de(|n 
neeskunde te Jeiia, ei |, 
groote xoern» zoo wel a1»™ 
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ne Verwaandheid als schrij
ver, bragten het weldra zoo 
ver, dat de meeste {geleerde 
gezelschappen van üuitsch-
land hem als hun medelid 
opnamen, en hem in 1773 
eene eervolle beroeping naar 
Göttingen als Hoogleeraar 
der Heelkunde, eri bestuurr 
der van het geneeskundig 
Instituut te beurt viel. Aan
zienlijke aanbiedingen van 
den Landgraaf van Hessen 
FKEDERIK I I : , bewogen hem 
bij dezen vorst in 1782 den 
post van Lijfarts aantenemen. 
Hoe gelukkig zijn toestand 
ook was, zoo werd hem de
zelve toch verbitterd door het 
verlies van zijnen eenigen 
zoon en zijne uitmuntende 
gade. Vier jaren bleef BAL-
BINGER in Cdssel, wanneer 
hem de Landgraaf WIMJEM 
IX. (later Keurvorst WILLEM 
ï . ) , kort na het aanvaarden 
der regering, met nog an
dere uitmuntende mannen, 
«aar de Universiteit van 
Marburg verplaatste , alwaar 
hij , onden titel van Geheim-
raad,. eerste Hoogleeraar der 
Geneeskunde werd. BAMHN-
<JER overleed in 1804, te 
Marburg. 

EAIDINI (BEKNARDINÜS) , een 
aanzienlijk geneesheer en 
wiskunstenaar, werd in 1515 
ïn een vlek bij het meer Ma
jeur of Lago-fflaggiore ge
boren» Hij onderwees de ge-
leeskunde te Parijs en de 
wiskunde te .fflilane. Zijne 
itmde maakte hem beroemd 

onder de schrijvers zijner 
eeuw. Men heeft van hem: 
h°B n • hgi Duo' MUane, 
1558,_in8.vo Dee eerste han
delt De multitudine remin 
et iinitate ejus quod est * 
de tweede. De materia om
nium disciplinarum. -—. 2.o 
Ejiistaltz varia in quihis 
cim aliartm artiuniprcscep-
ta, turn philosophicz polis-
sintum illwtrare contendit, 
fflilane,,1558, in 8.vo __ 
3.° Dialogus de prmstaniia 
et dignitate juris civilis et 
artis mediene, fflilane, 1559 
en 1587, in 4. t0 BALDINI be
oefende ook de dichtkunde 
met het beste gevolg; er be
staan verscheidene dichtwer
ken van hem j die aan zijne 
talenten tot eer verstrekken, 
onder anderen: l.o De bello 
a christianis et Olliqmani-
cis qesto carmen, fflilane •, 
1571, in4.w — 2.° De bello 
Otthomanicorum ad marie? 
qesto carmen, fflilane, 1572 * 
en 1574, in 4.» — 3.«> Ver
scheidene werken van ARIS-
TOTEIIES , in dichtmaat ver
taald, fflilane, 1576 —1600, • 
in 4. t 0 — 4.° De diis fabu-
losis (tnliquarum gentium, 
in Latijnsche verzen, fflila
ne , 1588, in .4 . to ,— 5.0 
Stanze....... nelle quali è 

descritto Vorrïbile ed aspro 
ver/w dell'amol57l, 3M-
toe, 1571, in,4.«> BAMH-
NI is in 1600 overleden. 

BALDINI (JOANNES ANTOM-
ÜS), een geleerde Italiaan-
sche graaf, werd te Piacen« 
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na, 
ren. 

den 8 Juli) 1654 gebo
ld!* Hij legde den grondslag 
zijner studies in de Htima-> 
niora en de wijsbegeerte» 
ïn het collégie van den II. 
XAVERIVS te Bologna, en 
begaf zich daarna naar Ro
me , om zich in het Seminarie 
dier stad in de godgeleerd
heid, de regtsgeleérdheid en 
de wiskunde, vooe welke 
wetenschappen hij eene bij
zondere neiging gevoelde» 
te volmaken. BAUUNI vond 
in de hoofdstad der Chris
ten-wereld zoo veel genoe
gen, dat hij besloot, om ér 
ïn té blijven* Toen de Paus 
hem èehigen tijd daarna de 
aunciatuur van Brussel en in 
Polen had aangeboden,wei
gerde hij dezelve» eensdeels 
»it zucht voor de smdie en 
de rust, en ten andere, om 
aan een' zijner goede vrien
den te behagen, die daar zeer 
op had aangedrongen. Kort 
$Ff?': echter vergezelde 
iMj den Kardinaal B'ESTKÊES 
naar Parijs, en de mark-
gravm mMoxiECucvu, naar 
™;1*ermamï daarna begaf 
«ü zich naar Polen-, alwaar 
wen m plaats van JOANNES 
»OBIESKI, die overleden was, 
*eaen nieuwen konirigmoest 

& V a \ P e 3 c ^ « , h e m t e r 
ggehngharèr zaken, naar 
toSSX ? v^cheidene D««sche hoven, a l s i n ed e 

| naar Engeland % en eindelijk 
naar het vredes-congres (e 
JJtrecJiU Hg kwam naver« 
loop van 4 jaren terug, en 
bragt zijne overige levensja
ren in fust door, tot dat hij 
op den 23 Januarij 1725 over
leed. Hoewei hij niets ge
schreven heeft» washl/etó-
ter een groote vriend! Jw we
tenschap, en hij bewees den , 
geleerden dienst en Aoox zij- j 
ne kunde, en doöt middel : 
van zijn kabinet van natuur-
lijke zeldzaamheden, hoeoi-
ftig er weinig in Italië W \ 
ren, die het zijne evenaar
den, zoo min in rijkdomaW 
in uitgebreidheid* 

BALDWUCCÏ (ftHH»«§» 
was oorspronkelijk mf1* 
reticeé Na gröote Êu"dei 
de schilde*- en beeldhouw" 
kunde verkregen, «*».*" 
het beoefenen der beste mees 
ters, vele ontdeJ^inff/»J8, 
daan t ehebB««^ o n

T a3 instaat, om den Kardma« 

wenschte. BAMIMJCCI^ 

dei 
hai 

_ "*J Tl 
plan, om dezelve tot 4» «fP: 

tot dezelve opklimmen, tot 
MABtiK, Sen hersteller^ 
schilderkunde; en 
Plan, om dezelve t o t - , he( 

ders te vervolgen» d £ ° L w einde der zeventiende e . 
leefden. Zijn « " * « "Sc 
dechts gedeeltelük ^ U

bij 

voer ffebragt. Wu S" •,.{ zijn leven Iriedeelenmg 
licht, en het overige». 
b|jna niet meer dan gesc»el' 
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wa$, en waarin groote ga* 
pingen voorkomen, ïs eerst 
na zijnen dood, te Florence 
in 1702 en in 1728 in het 
licht" gegeven. Nog heeft 
men van hem eene Verhan
deling over het etsen ih ko
per, met hét leven der voor' 
naamste graveurs, in het 
Italiaansch, Florence t686, 
in 4. t 0 een zeer gezocht werk. 
In al jEijfle schriften heerscht 
een zuivere stijl; en zeer 
riaauwkeurig is Jiijiu daad-; 
zaken , die de èchilders van 
zijn 'land' betreffen; Hg was" 
l id der akademie van Crus-
cd, die hem in1696, in den 
ouderdom van 72 jaren ver£ 
Sloor* ' '"••*• -v , : c : l s' r 

• . - : ' : • . : . . • • » . , ' . , " : -. • v 

BAi-mus.~ZieBAi.tio,.,. 

-BALDO i BALDI of BAKDIÜS J. 
werd te Florence gehorén» 
en is met regt als een der 
bekwaamste geneesheeren Be
schouwd. Hij.wasj&ecÉorin 
de Universiteit van Rome 
alwaar hij een Canonikaat 
had, en zich zoo wel in die 
stad als in geheel Italië ee-»; 

neri grootcn roem verwierf* 
Hij haakte zeer naar dè eer-
om geneesheer van "INNÓCEN-» 
twus X. te worden» en! ver
kreeg deze bediening , die," 
door heni van zijne gewone 
geregelde levenswijze te be~ 
ïooveri , zijne gezondheid on- , 
dermijnde. Hij stierf eenigé 
dagen daarna. Degene, die 
0ver hem gesproken hebben, 
Prijzen zijne kunde, zijne 
wetenschap en zijjne vóorzig. 

tigheid op eene buitengewo
ne wijze. Hij heeft verschei
dene werken in, het licht ge
geven * die dezen roem hand-" 
haven, onder andere: I.o 
Pmleclio de contagionepe'g-
tifera, Home 1631, in 4«to 
~r- 2.o Disquisito jatrophtfm, 
sica ad textum 23 #>#-. 
FMBk.de aè're, enz» Rome 
1637, in,-4.».-fr'3,o De lo-
co affecto in pleuritide dis-
ceptatiónest M%m:Af!Mo-

f jREAV de eadem re; epistola 
exegetica,Pary's"CRmoi-
sXi 1640 in S.vo e n Bome 
1,643.---4.0 Verhaal (in'het 
Eialiaanseh) van een icpndèr, 
te, Rome» door de voor
spraak van den heiligen 

! PmMPPVS VAV NJBRF ge-» 
i wrocht * in 4.t0 Rome,, 1644. 
|I^a zijnen„ dood heeft;men 
nog. een# Italiaansche rede
voering,, Del vero opobalf^ 
samo oriëntale van hem ge
drukt, Rome 1646. De 35e 
en 64e der Brieven van GA-
BHiëï. NAÜOÊ zijn aan Buuoo 
geadresseerd. Hij heeft in 
handschrift nagelaten; Hisr 

toria morUy et anatomiccc, 
observutio circa corpus et 
cadaver Cardin. BEVXLAC-
ütrjE cum multis duèiis inde 
enatis* 

BAi.Dovnis.(JoANNEs) werd 
te Bayreuth geboren,. was* 
Hoogleeraar in het He-
breeuwsch te Leipzig en te, 
Melmstadt ,'ea. werd vervol
gens Predikant te Neuburg, 
aan de Wezer en Opperbè-
windhebbei: in het graafschap 

http://BAi-mus.~ZieBAi.tio
http://FMBk.de
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Hoya*Hij overleed in No--
vember 1662 in het 5S<5 jaat: 
ran zijnen ouderdom, v Men 
heeft van herii ï.° MedullaW 
Grattimatiéa} Ebrea. — '2.° 
SpecMenDilucidariiBibMci. 
— Z&Medutlam Lexieogra-
mhonm- et Concórdantiarum. 
— 4.o Elemenfale Ebrcsum 
pro tyroiiibus et Orationem 
auspicalem dé Mbrceum, 

BAMÓVIÜS (S.VMBè'1.) i zoon 
van den voorgaande werd den 
15 November 1640, taNm-
hnrg aan de Wézer geboren.' 
Hij studeerde te Bremeh, 
Heinis ladt 'en Leipzig, en 
het is op deze Jaatste plaats 
dat hij ia 1668 den graad 
van Meester in de vrije kun
sten verkreeg. In 1672 werd 
bij Con~Recior te Brenien, 
en in 1673 Hofprediker van 
den Hertog FERDINAND AC-
BBETÜS, te Be veren, met 
wien hij eene> reis deed door 
Oostenrijk, Hongarije, Bo~ 
ïienie, Móravië, Sileziè' eq 
Salisetl. In 1676 werd hij te 
Qlessen Licentiaat in de God
geleerdheid , en iri 1681 ont
ving hij in dezelfde plaats den 
doctoralen hoed. In 1683 werd 
hij eerste Herder der kerk 
jan de heiligen COSMAS en 
DAMUNUS ie Staden, en in 
1699, van de IS.t MARiA-kerk 
dier plaats, alsmede Asses
sor van het koninklijke Con
sistorie te Bremen'm Ver-
f®>m heeft in het Hoog-
flmtsch eenige werken ge
schreven , zoo als: l.o Emm-
gelisclm Dench-md Vamk-

BücMeitts — 2.o jR^g., 
Biïchlem. — 3.o Hutten-
Andachtenaus Joè'L IIL K; 
— 17. — 4,o. Evangelisch® 
iind Aposlolisches .Gebetk-
Kiimmerlein. — 5.o Geletfi-
Cymbeln- — 6.o Qhristü-
cher" Zeitvertreiber, — Ifl 
Heiligen Fest-Sclimuch, en 
predikatiën en thesis. 

BALDREDUS (Heilige). ge- i 
woonlijk Saint-BAVDRi ge
naamd ,*• volgde den heiligen | 
MUNGO óp den Bisschoppe- j 
lijken stoel van Glasgowon-
middellijk op. Hij stichtte | 
verscheidene kloosters in j 
Schotland, en overleed i« ,. 
608, in het landschap &*• 
don. Zijne overblijfsel™ 
werden- oudtijds,met eeïMei ; 
en aandacht in zeer vele 
kerken- ofan Schotland ver-
epx&..< * ••: ••,>••••• 

- B A M J U I K U S Of BotTDEWIlN 

I . , keizer van KonstcmMo-
pel, was vroeger Graat van 
Vlaanderen enHenepmom, 
enzoon van BOODÈWHW VlJJ-r 
bijgenaamd dm moedige » 
van MARGARETHA VAN_ EI** • 
In 1200 schaarde hij «J 
met de andere Franschen on 
der de Kruisvaarders , »»' 
^«m met de Venetianenin» 
herstelde den jongen Au» 
met zijn' vader IZABK AM* 
M S oj den t roon , /« " ^ 
den 12 April lQf&&«$* 
tinopel in, na den * ^ * £ , 
ZUPI.ES die AtEXislv-ë 
wurgd had, verjaagd te w> 
benf Toen de kmisvarend» 

http://zupi.es
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"Vorsten in de kerk der hei
lige Apostelen vergaderd wa
ren, verkozen zij hem den 
9 Mei van hetzelfde jaar tot 
keizer. Om zijn nieuw ge
bied te bevestigen, beleger
de hij in 1205 Andrianopel 
waarvan hij verpligt was, 
het beleg op te breken, om 
joANNITZE 01 CALO JOANNES , 

koning der Bulgaren, tege
moet te trekken. Deze','tóg't 
viel voor BALDUINÜS zeer on
gelukkig uit;want de Bul-
gaarsche koning lokte hem 
den 14 April 1205 in eene 
hinderlaag, en na hem te 
Trinobis of Erno'è in eene 
naauwe gevangenis te, heb-
hen opgesloten, liet hij hem 
op het einde van Julij 1206, 
om het leven brengen. 

BAMWJINÜS Of BoUDEWIJN 
I I . , laatste Latijnsche kei
zer van Konslantinopel, uit 
het huis van Courienai, werd 
in 1228 verkozen. Door kei
zer PALÉOLOGUS in zijne kei
zerlijke stad belegerd, gaf 
hij dezelve aan zijnen mede
dinger over, en vlugttenaar 
het Westen. Hij stond in 
1261 zijne regten aan KA
KEL van Anjöic en aan de 
koningen van Sicilië zijne 
opvolgers af, en overleed in 
1273. Hij* bezat verstand en 
dapperheid, niaar het ont
brak hem in de moeijelijke 
omstandigheden, in welke 
hij zich bevond, aan de noo-
dige wakkerheid en werk
eenheid. 

_ BALDÜINUS I. ,zéventiende 
Bisschop van Utrecht, in 990 
de opvolger van VOLCMARWS 
%Jm7St0,elVis'volgens de 

de Vadërlandsche jaarboe
ken , uit het geslacht det 
Hollandsche graven gespro
ten, én zon, volgens HEDA, 
de zoon van SIGFRIDUS, land
voogd vari Kennemerland, en 
de broeder van DIRK I I I . , 
graaf van Holland, zijn gé-' 
weest. Hij was'een vroom 
en déugdzaani man, ert heeft-
hét hérders-ambt over de kerk 
van Utrecht gedurende 4 ja
ren met roem waargenomen. 
Hij overleed den 10 Mei 994, 
en werd in de Utrechtsche 
Dom-Kerk hij zijne voorza
ten hegraven. 

BALDUINÜS I I . , negen en 
twintigste Bisschop van U-
trecht, mede uit het geslacht 
der graven van Holland ge
sproten, en naar moeders 
zijde VAN BENTHEM bijge
naamd ; voor zijne Verheffing 
was hij proost van Oldenzeel 
en van St. Maria's-Kerk, 
te Utrecht, en werd in 1177 
na den dood van GODEFRIDUS 
op den BisschoppeLjken stoeï 
geplaatst. Hij waséén voor
beeld ^ van zachtmoedigheid 
en kmschheid, en hééft door 
zijne vorstelijke bloedverwan
ten weten te bewerken, dat 
hetgene, wat door de vijan
den aan de Kerk van Utrecht 
ontvreemd was, Averd teruo-. 
gegeven. Toen keizer FRE-
DBRIK I , in 1188 te Meniz 
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eenen rijksdag had uitge
schreven , om over eene kruis-
vaart naar het Heilige hand, 
te handelen, is BALDUINÜS 
daar ook verschenen; en, is 
aldaar met den graaf van Gêfa 
derland, met wien hij pyer 
het bezit van AeVelmoe, 
langen tijd in geschil was 
geweest, weder opregtelijk 
verzoend. BALDUINUS i s , vol
gens sommigen, in 1195 en 
volgens anderen in 1196 te 
MenU overleden, Zijn lijk, 
naar Utrecht vervoerd, is 
aldaar bij zijne voorzaten in 
de Dom-Kerk begraven» .-• 

BAWvmus, koning van 
Jeruzalem» — Zie BOUDE-
W O T ï . . . . • . • , . . ' - .''.; 

BAMDÜINUS Of BoUDEWlW 
(JTREDERIK) , te Dregden- ge-
horen, een Lutheraan,hoog-, 
leeraar in * de godgeleerdheid 
te Wittemherg, predikte ee-
nigen tijd te Praag, en kwam 
te Wittemherg terug, alwaar 
hij assessor van het consisto
rie werd. Hij heeft een 
Commentarium over de brie
ven van den H. PA.VI.VS eh 
over de meeste hoeken van 
den Bijbel in het licht ge
geven , en overleed in 1627. 

^ B u a n m B ;RIETHOVIUS" 
P t o i ^ s ) , te Biethoven 
111 « e Meijerij van 'sSerto-
genóoscfi geboren, is eerste 
Bisschop van Ypereti ge* 
^eest, was in 1562 bij de 
kerkvergadering Van Trente j 
tegenwoordig, en doorafwe- ! 

•,»£*£>*: V?n den Kardinaal 
: » E <*RANVEM,E, voorzitter bii 
het concilie van Mechelen 
in 1570 gehouden. Hij hield 
in 1577 te Yjperen eene Kerk. 
vergadering, waarvan hij de 
ordonnantiën in het licht gaf, 
en stierf den 9 Octoberl583 
te Saini-jOmèr, aan depesf, 
Men heeft van hem een Mn-
nuale Pastorum. Men k-

|. treurt zijn Commeniarim, • 
over hét Boek der Spreuken, 
hetwelk niet in het licht is 
gegeven» ' .'' , \ 

BAi.DUU>Hirs, zoon van Ey 
X.A., een Saksische hoofdwa*) 

,, dien HENCHST , niet belofte 
!: van hem een gedeelte dei? 
landen te geven, welkeVot-
TIGERNKS aan hem hai afge* 
staan, naar Duitschlanim 
doen komen. . BAMDIPBOS 
droeg ook nog den naam van 
CisMÉNiüSé Hij trad op eene 
waardige wijze in de voet
stappen van zijnen vader, en 
werd tot landvoogd van üef 
ra benoemd; Toen hij naat 
YorA trok, om deze sta? 
te hulp te komen, hadflf 
het ongeluk, van dóor^' 
DOR, neef van ARTHUB r 
slagen te worden, diezf 
leger zoodanig:: verstrooidei, 
dat hij zich genoodzaakt f f 
om-zich alleen ^ redden. 
en zich als een boer te £ 
mommen. In deze kleed» 
kwam hij gelukkighjk »» 
de muren van Yorck, e»»' 
dat hii zich had beleend g« i 
maakt, werd hij met JJ» •. 
koor.d opgetrokken. AKTH 
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genoodzaakt zijnde, om het 
beleg van York optebrekeni 
trok BAMWLPHUS op, om de 
provincie Lancaster te ver
woesten. Eenigen tijd daar
na, werd hij door ARTHÜR 
geslagen, W na zijne ne
derlaag ging hij zichte.Ce»-
cilen met CERDICK: vereeni
gen. ARTHUR behaalde later 
in Dammoniê' nog eene uit
stekende overwinning op BAL-
DÜLPHUS, die op nieuw in 
de nabijheid van Cadbory 
verslagen werd, en eindelijk 
in den slag, welken ARTHUR 
aan CERDICK leverde, om het 
beleg van Bath te doe»'op
breken, zijn leven verloor. 

BALDWIN, bijgenaamd DEVO-
Nms, een Cistercienser-Mon-
nik Aartsbisschop van Kan
telberg, te Exeter geboren , 
volgde RICHARD I. in zijne 
expeditie naar het Heilige 
Land, en overleed aldaar üi 
het jaar 1191. Men heeft 
van hem: Be Corpore et 
Sanguine Domini. De Sa
crament o alt ar is enz; welke 
verhandelingen in de Biblir 
otheék van Citeaux van Pa
ter TtoiER gedrukt,zijn. 

; BALECHOU (NICOLAAS) , zoon 
van een' knoopenmakeï in 
1719 t&Arles geboren, in Au
gustus 1765 te Avignon plot-
selijk gestorven, heeft zich 
door zijn graveren in koperen 
platen beroemd gemaakt, 
waardoor hij eene plaats in 
de schilder-akademie te Pa-

Hl. D m » ' • * • : . • 
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rtjs verwierf. Hij had zich 
eene bijzondere wijze van 
g i e r e n eigeu gemaakt, d i e 
eene by zondere zachtheid met 
fijnheid vereemgde. Hoewel 
men beweerd heeft, dat hii 
te veel sneden aanbragt, ziet 
men echter door zijne voort
brengselen, dat h i j , als hii 
wilde, met de zorgvuldige be
werking van EOELINCK en 
NANTEUII. de edele trekken 
van MfeiiAN wist te vereeni
gen. Zijne voornaamste stuk
ken zijn; l.o De overheer
lijke zeestnkhen, welke hij 
volgens den Heer VERNET 
vervaardigd heeft, onder wel
ke de storm opmerking ver
dient. — 2.o Het portret van 
EREDERIK AUGUSTUS , Keur
vorst van Saksen en Koning 
van Polen. Dit portret, een 
meesterstuk van . graveer-
kunst, was oorzaak van zij
ne verwijdering uit de aka-
demie ett Van zijne gedvvon-
gene afzondering te Avignon. 
De lieden van smaak, na 
aan het hoofd van de verzame
ling der gallenj van Bres
den, dit, onnavolgbare stuk 
bewonderd te hebben, zien 
met smart in de voorrede 
dezer verzameling, »dat het 
zedelijke gedrag van dezen 
beroemden kunstenaar met 
zijne talenten niet overeen
kwam. — 3.0 De Heilige GE-
NÖVEVA. Het talent van Bt-
LECHOU was niet bij de gra-
veerkunst bepaald. Hij had 
smaak, en zelfs aanleg voor 
de scheikunde, waarin hij 
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het reetls tot zekere hoogte 
had gebragt. Het is zelfs 
zeer waarschijnlijk, dat een 
scheikundig geneesmiddel, 
hetzij dat hij eene te groote 
lioeveelheid van hetzelve ge
bruikte, hetzij dat hij het
zelve ten onregten Vijdè aan
wendde , niet weinig aan zij
nen ontijdigen en schielijkèn 
dood heeft toegebragt. 

BALEN (MATHIAS) in 1611 
te Dordrecht geboren, heeft 
zijne voornaamste studie van 
«Ie oudheidkunde en van de 
Nederlandsche geschiedenis 
gemaakt. De vrucht van zij
ne nasporingen en van zij
nen arbeid is onder den vol
genden titel in het licht ver
schenen. Beschrijving der 
stïid Dordrecht, derzelver 
oorsprong, bloei en tegen-
iMordige stmf enz> 1 6 7 | ,n 

4.» & zijn weinig werken van d i e n a a r d ; d i e
6

m e t ZOQ 

veel nauwkeurigheid ver. 
vaardigd zijn.. De tijd van 
^noveihjden is niet bekend. 

a S A T N (S?NDR1KVAN) schil-
w^d f 7 l a a m s c »e «chool, 

Jneniiyfn ,v . onder de 

a »«iaak naar goede 

modellen te vormen; hij Weef 
er eenen geruimen tijd, en 
terugkomende, verrijkte hij 
zijn land, met een kostbaar 
en uitstekend talent; hij 
wordt onder de eerste Vlaam-
sche schilders geteld; zijne 
schets is heel naanwkeur'ig, 
en zijn coloriet zeer levendig 
Onder zijne stukken verdie
nen opgemerkt te worden: \ 
l.o Gastmaal der goden; — ! 
2.° Het oordeel van PARIS. 
—• 3.o De heilige JoAXTO 
in de woestijn, — 4.° MA-
MA Boodschap. "VAN Bi-
LEN overleed te Antwerpen 
in het jaar 1632. 

BALEN (PETRUS CHMSTOF-
FEÏ, TAN) heeft eene beschrij
ving van 'sHertogenlosch'w 
het licht gegeven, in W * 
hij zegt , dat men te zijne" 
tijde twee duizend wel ge
bouwde huizen in die stail 
telde, zonder de huizen det 
armen, de stallen en koets
huizen mede te rekenen. 

BALEONEUS (JOANNES A*-
DREAS), behoorde tot eene 
der voornaamste familienva" 
Perosa, en was Prior van 
het Heilige Graf, toen W* 
GENIUS IV. hem den 9 M^' 
1435 het bisdom zijner geboô  
teplaats opdroeg, en waa 
van hij in de maand AP 
des volgenden jaars »eZ 

nam. Hij verdreef de Mf 
niken uit de abdij van W 
heiligen PETRUS van JrWjJ \ 
en deed er de. Benedictijn^ . 
van het klooster van de »• 
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JUSTINA van PadM intrek
ken , en gaf aan de Serviter-
broeders het collegie van den 
H. FJCORENTIUS, hetwelk die 
van Citeaux verlaten hadden. 

BALEONEÜS (TROYLUS) zoon 
' van RÜDOLP van Perosa, 

waarvan hij in 1501 tot Bis1-
schop benoemd werd, nadat; 
h i j , hoewel zijne natuurlijke 
neiging meer tot den mili
tairen stand overhelde, vroe
ger Proionotarius Aposto-
licus geweest was. Hij had 
zelfs krijgsverrigtingen mede 
gemaakt, en de gunst van i 
AUBXANDER verworven, wijl;] 
hij voor dezen Paus de stad 
Ostia ingenomen, en de Fran-
schen gelukkiglijk uit dezelve;: 
verdreven had. Men hield hem :i 
later Verdacht van medeplig- I 
tig te zijn aan eene zamen- ' 
zwering, welke tegenCJESAR, 
Hertog van Valenee gesmeed 
was, en hij werd voor het 
Consistorie gedagvaard, om 
zich te verdedigen; maar 
niet verschenen zijnde, werd 
hij van zijn bisdom beroofd, 
eh de bestiering van hetzel
ve werd aan FRANCISCUS BE-, 
MOJCINO, Kardinaal van Sor-
rento opgedragen. Dé Paus 
kwam intusschen kort hierop 
te overlijden, en daar de zoon 
van CiESAR, die dehzelfden 
naam droeg, als zijn vader, 
niet zoo veel magt had, als 
«leze, zou TROYLUS door den 
nieuwen Paus Juiius II. niet: 
alleen in zijn bisdom hersteld 
2,J" geworden, maar wat meer 
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i s , den kardinaalshoed heb* 
ben ontvangen, indien de dood 
hem niet te Perosa in Ja
nuari) 1506 in den ouderdom 
van 42 jaren verrast had. 

BAMIS (PETRUS), een ver
maardEngèlsch schrijfmees-
tèr, 'bragt zijne kunst tot vol
maaktheid,- en deed zelfs in 
dil vak wonderen van handige 
heid en bekwaamheid; nie
mand heeft de kunst, om heel 
klein te schrijven, zoo ver 'gé-
bragt als hij. In 1575 bood hij 
aan de koningin EMZABETH 
eenen ring aan» waarvan het 
steénkasje, hetwelk de groot
te van eenen halven Engel-
schen stuiver had , het onze 
Vader, de geloofsbelijdenis» 
de tien geboden, twee korte 
Latijnschegebederi, zijn naam, 
eene zinspreuk'V de dag der 
maand, het jaar na J. C. en 
dat van de regering van ELIZA-
BETH, op eene zeer leesbare 
wijze geschreven, bevatte. 
Hij kon Volmaakt de verschil
lende schriften nabootsen, en 
onderscheidde dezelve op eene 
even zoo gemakkelijke wijze. 
Hij wordt voor den uiivindêr 
van de snelschrijfkurist ge
houden. Hij heeft eene verza
meling de Schrtffinees'ter ge
titeld, in het licht gegeven , 
drie boeken ih één deel be
vattende, Waarvan het eerste 
leert, snel te schrijven, het 
tweede, haaaüwkeurig te 
schrijven, het derde fraai te 
schrijven, honden ï590 in 
4.£o BAXÈS overleed in 1610. 
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, BALESDENS (JOANNES) werd 
te Parijs tegen het einde 
der XIV.dc eeuw geboren, 
tiij was advokaat bij het 
Parlement en bij den raad, 
Protonoiarius Apostoïictis 
en titulair van het prioor-
schap van Saint Germain 
d'Allaye, en vereenigde met 
deze titels den post van 
aalmoezenier des konings. 
Toen CORNEIIXE en BALES-
DENS, bij lvet overlijden van 
MAINARD zich ter vervulling 
van deszelfs plaats aanboden , 
was de Fransche Akadcmie 
van gevoelen, qm aan den 
kanselier SEGVIER , bij wien 
B-ÜESDEHS Secretaris was, 
te moeten vragen, wie der 
beide kandidaten hem het 
aangenaamste zonde zijn; 
BAIESDENS had den gelukki
gen inval, om aan dit gezel
schap, te schrijven, dat hij 
.hetzelve verzocht, om op 

, het onderscheid van verdien
steni,, en den algemeen er
kenden voorrang van z j j n c n 
mededinger te letten. De 

• toeschheid van BAÜESDENS 
/werd toegejuicht, en GOR-
MïLhE benoemd. Twee ia-
ren daarna volgde BALESDENS 
«ten Heer DE MALLEVILLE 
» deszelfs plaats op, en 
R e d d e n 27 October 1675 
Ï V w h o o« e n onderdom.-
« « heeit verscheidene wer
k e n m het licht gegeven; 
S ' S » & *w hei", van 
^ « « " l r t sleets de uit
gever Onder de eerste'telt 
S K ! ' ° Wroir despéni-

uit het Italiaansch vertaald, 
1614 in 12.o __ 2fi Fdks 
d'EsorE {Fabelen vanEso-
PVs) in het Fransch vertaald 
met zedelijke en staatkundige 
grondregels tot onderrigting 
des konings, 1644 in SA» 
— 3»° Mxercice Spiritnel 
(Geestelijke Oefening) 1645 
in 12.nw De reiken van 
welke BAfcESDENs de uitga eè j 
bezorgd heeft, zijn: U° \ 
GïturUlwlinm logicaey *«* 
logica memoratim, R> P"M 

IrisTnomAV MUMSM, en» 
notis etc. — 2.» RuimetM 
Cogniüonis Deielsni, Pf-
TRI SEGVIERII pr&siii* >>l" 
fnlati. — 3.o Elogia duro-
rum virorum PAPlMl M$" 
soms etc. 1C38, 2 DLn » 
8.vo _ 4.o QREGOMI ï » ^ 
NENSIS y opera pia, ca® « ^ 
P. P. sui temporis- — 5' 
Acten van overgave van 

DaupMné aan do kroon van 
Frankrijk. - 6." Brie*» 
van de H. C*nuxMJ[g 

•Stem. met, haar leven lojtt 
, — r.ö Verhandeling werd» 

Brandewijn, door Jo*»J 
BRONAWI.T, geneesheerae 

koninf 

BAÏ,ESTRA.(ANTONIIJS),jf" 

"Veroneesch, schil 
in 1666 geboren. ^ - ^ 

enz. 

# 4 
Den «j* 

derdom vali 21 jaren | ) ^ ' E 

hebbende, wijdde W ' 
aan de schilderkunst toe, 
arbeidde te Venetië. «J^, 
BETXUCCI; van daar WBJJ 
hij zieh naar K^if1!^ 
leerling van KARET. MABA» .,: 
Zijne schets is zuiver, J, 
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bezit een vlug penseel, zij
ne denkbeelden "zijn vrolijk 
en' vol , bevalligheid. Hij 
heeft beroemde kweekelingen 
gevormd, waarondermen telt 
J. B. MARIOTTI , JOZEFNOGA-
R I , KAEEÏI SAMS en BAKONÏ 
CAVAÏ.CABO. Even als al de 
leerlingen van MARATTE-be-
minde hij in' irijué stukken 
eenesÖQrt van,* nevel, welke 
men niét 4wel beschrijven 
kan i somwijlen' heeft deze' 
nevel èen onaangenaam uit
werksel, dan weder zet de
zelve aan zijne schilderijen 
eerie bevalligheid en over
eenstemming-, bij , die 'eene 
zachte droefgeestigheid te 
weeg'Brengen. Men heeft 
BALÉSTRA met CATUM.US vér--
geleken, even als ALBANUS 
metiANACRÉoN. Men is het 
niet' eens omtrent den tijd 
van zijn overlijden» welken 
sommigen in het jaar 1734, 
andéren in 1740 stellen. 

•BA^EUS (JOANNES) , een En-
gelsch Priester, leerling van 
WIGLF.JP, predikte de dwa
lingen" van zijnen meester, 
en voegde^ er nognieuWebij. 
Terwiji hg het* Evangelie 
aanhaalde, predikte hij;op-' 
roer; Hij vergeleek de over-
hèjden en de aanzienlijken 
bij het : xmkruid, hetwelk 
men: moest tütplukken, op
dat hetzelve het goede graan 
niet verstikken zoude; en 
leerde het volk, dat men 
d it goede werk, met de 
Voornaams ten van dezelve 
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moest beginnen. Zijne aan
hangers , de lessen van hun
nen meester getrouw volgen
de, vermoordden den kanse
lier , den groot-schatmeester , 
én noodzaakten den koning 
om hun eerie amnislie toete-

•; staan. BAMÜS, hun Apos
te l , ' werd eindelijk in 1381 
gevangen genomen en ter 
dood gebragt. 

\ BALEÜS •( RoBERTüS ) een' 
i Engélsch Karmeliet, in 1505: 

'• overleden, heeft de Saavboe-
hen van zijne" orde en het' 

, heven tan derf -H. SIMONE 
\ STOCK , in het licht gegeven. 

" * B.ÏI.EÜS(JOANNÉS) te Cavia 
ih Enge land geboren, ver
liet dë orde' dèr Karmelieten en 
den Catholijken Gfodsdienst, 
om zich ' bij de secte' der, 

' Calvinisten te voegen, en om 
te trouwen. EnUARDlV.be* 
noemde hem tot Bisschop van 
Osseri of Kilkenny in Jer-
landt doch hij moest on
der de regering van MA
RIA de vlugt nemen. Onder 
de regering van EMZABETH 
kwam hij terug, en kreeg 

, eene= prebende in de hoofd-
; kerk van Kantelberg. Hij 

overleed aldaar in 1563. Hij 
bezat een' woesten geest j die 
zich veel met béuzelihgen 
ophield. Men heeft van hem 
13 Centiiriatoren (in tijd
vakken van 100 jaren afge-
deelde geschiedenissen) der 
beroemde mannen van Groot-* 
Brittanniè', Bazel, "1557 i« 

' : 3 •• . 
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fel. afgeschreven uit het boek 
van JOANNES LEMND » over 
hetzelfde onderwerp hande
lende; eene Verhandeling 
over het leven der Paussjsn, 
Leyden, 1613, in 8.vo een 
ander getiteld: Acte Êoma-
norum, Ponlificum, en vele 
tooneelslii/iken, in welke hij 
de religieuzen, de Catholij-
ken en de Heiligen in een 
belagchelijk licht plaatst. 
Al deze werken kenmerken 
zich door hevige vooringeno
menheid en drift. Hij lastert 
de Paussen, de Bisschoppen, 
de Priesters pp eene zoo 
hatelijke wijze, ;dat zulks 
aan verstandige lieden, zelfs 
die fan zijne gevoelens zijn, 
moet mishagen. Intusscnen 
was ELIZABETH, die door de 
wijzen onzer eeuw zoo hoojr 

K?ALvm ft*NNE!0 een kun-
ug üngelsch godgeleerde, 
iverd te meffiefd in heï 
graafschap Jork 'm 16S6 
geboren. Z(fa vader onder-
wees^ldaar de taalkunde, 
* ; > J ^ t t e « i c h zelf m e t het 
i t f . .̂ fijnen zoon, 
ï ^ ^ f e ^ staat steil 
^ om i n I702m e t het ge-
n iveS 6 " b e u ï S n a ^ <*e U~ 

schop ryan Jlangor. Uit er
kentenis schonk hem deze 
prelaat te Salisbury eene 
prebende. .BAWÏIJY schreef 
ook tegen SCHAFTSBURÏ ea 

'TJNDAL, openbare verdedi
gers van de; godisterij. fljj 
vereënigde met de sier
lijkheid van stijl de diep
zinnigheid der denkbeeAfofl, 
en ging, in zijnen tijd voor. 
eenen der beste predikanten 
van Engeland dooi. Hij o-
verleed den 31 September j 

|174S, en . i s de schrijver | 
van, de volgende werken: 
1.° Brief aan eenen piiit j 
over de schoonheid en verhe
venheid der zedelijke deug
den .ènz., 1764, in8-voj" \ 
2.o Grondslag der zedelijte j 
deugd, en nasporing owt -\ 
den oorsprong, onzer denk' j 
beelden over de deugd, tf$' 
-». 3.o Tegen-nasporinw 
over de zedelijke volmaakt- • 
heden Gods, voornamebfi ' 
in datgene, wat betrekking 
tot de schepping en voor-, 
zienigheid heeft?.,— &f Ver
toog over de Verlosmg> — 
5.o Leerreden. Met GROVE 
had hij eene twistrede over 
bovennatuurkundige _ond"* 
werpen gevoerd, •—' BAW»» 
(THOMAS) , zijn zoon, volgj 
dezelfde loopbaan als W 
vader, en hééft verschelde* 
ne Theologische schutte» 
nagelaten, die echter van 
Weinig belang zijn. 

BAUN (JOANNES) •, in l5 r 0 

to, Vesoul, in Franche-W^ 
té geboren, schijnt zica *" 
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den beginne op de genees
kunde I e hebben toegelegd, 
Waarvan hij de scholen ver
liet i om die der godgeleerd
heid te volgen. Na zijne 
studiën volbragt te hebben , 
ontving h$j de priesterlijke 
Wijding. Met grond: kan 
men vermoeden, dat hij op 
het Collegie van Narbonne 
tfe..: Parijs eenen leerstoel 
heeft bekleed. Zeker ten 
minste is het, dat hij erbij 
de opening der lessen eene 
redevoering heeft uitgespro
ken. Hij volgde CJCAUDIUS 
DE BYE , in hoedanigheid 
van aalmoezenier naar' Vlaan
deren, en was er getuigen 
van de gebeurtenissen des 
oorlogs tusschen Spanje en 
de Staten - Generaal, welke 
door het twaalfjarig" bestand 
in 1609gesloten, eindigden; 
dit spoorde hem aan, om de 
geschiedenis tvan dezelve te 
schrijven. Hij gaf dezel
ve onder dezen titel in het 
licht: De bello belgibo,aus-
jUcUs AMBROSII &P/2fÖ£>«, 
Brussel, 1609, in 8.vo Be
halve dit werk, heeft men 
van hem: l.o De divts MAG-
DALENJE gestis, ubi efrêjus 
navigatio in provinciam et 
poenitentta loens describun-
turf Parijs, in 8.vo —, 2.a 
De pace belgica, sive JA-
KUS Hfrons belgictts. Dit 
stuk vindt men achter de 
bovenvermelde geschiedenis 
van den oorlog in Vlaande
ren. BALIN is naauwkeurig 
o* zuiver in zijne schriften. 

h. 24?, 

Hfl overleed te Wezel; men: 
zegt niet in. welk jaar. — 
Zie FOPPENS, Biblioifu belgic. 

BAdvET (J.) afgevaardigde 
bij de nationale Conventie in 
Frankrijk, werd in 1755 te 
Gray geboren, alwaar hij 
tot op het-begin der om-
Wenteling, welker grondbe
ginselen hij omhelsde, als 
advokaat fungeerde. Bij het 
losbarsten derzelve tot ver
schillende publieke bedienin
gen geroepen, gedroeg hij 
zich echter vrij gematigd in 
dezelve, en in September 
1792 werd hij door het de
partement der Haute Baóne, 
als afgevaardigde bij de na
tionale* Conventie benoemd. 
Wijl hij de kunst, om te 
redeneren niet zeer ver
stond, zoo baarde hij: ook 
weinig opzien: hij stelde 
zich geenszins in den rang 
der bloeddorstige vijanden 
van LODEWHK XVI. Ge
dwongen om zijne stem in 
het proces van dien vorst 
uittebrengen, bepaalde hij 
zich enkel, om deszelfs op
sluiting en verbanning tot 
op den vrede te vragen. Bij 
het sluiten der zitting, ging 
hij tot den raad der Ouden 
over, en werd bij denzelven 
in September 1798 tot secre
taris benoemd. Hij verliet 
dezen post, om dien van 
commissaris des bewinds, in 
het centraal - bestuur van 
zijn Departement, te gaan be-
kleeden. Na de omwenteling 
4 

A 

Q 
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van den 18 Bruttiaire, begaf 
hij zich naar zijn buiten
goed, en overleed in April 
3813. BAMVJET bezat kunde, 
en ging, voor een regtscha-
pen man door. 

BALK (EVERARDUS) te jDe-
venter geboren, bezat een 
vlug verstand en een sterk 
geheugen j hetwelk veel toe-
bragfc tot de vorderingen wel
ke hij maakte in de schoone 
letteren en in de regtsge-
leerdheid. Hij werd als 
Hoogleeraar in de regtenaan 
iie Umvemteit van Boules, 

. *n daf»rna aan die van Mar-
deneijk b e r o ^ 

mmamg hem de%cfe*r-
min veroorzaakte, waaraan 
M^im Deventer^Z 
maarts hij zich begeven had 

«m * bloedvexWen té 

jeed. Ep bestaat van hem; 

leg»e van JV« <f V Co1" 

J t JareH? «oewel de 

armoede hem noodzaakte 
om de studenten ,van het 
Collegie als knecht te die-

D! n ' ^ V ^ n d a r l r w e r d %" «aar 
M. ,Murie - Hall verplaatst 
alwaar hij in 1608 tot Ba-
chelier werd bevorderd. Kort 
daarna werd hij naar Ch?t-
Aire geroepen,«om de kinde
ren van LADY Cnouiosnar. 
te onderwijzen. Hij nam 
deze roeping aan, bleef 
ecnigen tijd in dien post, 
en maakte kennis met de 
strengste puriteinen, die zich I 
zoo wel van zijnen geesf wis
ten meester 'te maken, dut 
hij al hunne gevoelens aan- j 
nam. Hij. kwam vervolgens. \ 
te Londen, alwaar hij doot \ 
eenen lerschen Bisschop als j 
predikant werd aangenomen, j 
zonder, iets te behoeven on- j 
derteekenen. Van Londen : 
begaf hij zich naar het Graaf
schap Stafford, en verkreeg j 
de pastorie van W/iitmore, i 
alwaar hij verpligt was van , 
ee«e jaarwedde van twintig 
ponden sterlings te Jeven. : 
Öoch om een beter bestaan j 
te hebben, rigtte hij eene j 
school op. BAXTER zegt van , 
hem, dat hij even zoo veel 
achting en eer waardig was > 
als de aanzienlijkste Bis
schop van Engeland, h°«" 
Wel hij niet naar verheffing 
gehaakt maar zich met een 
nederig bestaan te vrede11

 (j 
gesteld had. Hoewel hij <"> ƒ 
plegtigheden en instellingen 
der Anglikaansche kerk i»et 

goedkeurde, liet hij echte*, 
niet na, om tegen degene te 
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schrijven, die zich verbeeld
den, dat zulks eene vol
doende reden was, om er 
zich van aftescheuren. Hij 
overleed den 20 Öctober 1640, 
na in het Engelsch de vol
gende stichtelijke werken in 
het licht te hebben gegeven: 
lko Verhandeling, over de 
voomaaniste grondbeginsel 
ten van den Qhriètelijhen 
(xodsdien§t, eëh zeer 'geacht 
werk, dat verscheidene uifrf 
gaven heeft gehad,: ën dat 
zelfs in, het.Turksch ver-i 
taald werd. -~ 2.° Verhang 
deling over hei geloof , 1631 

• — 1637, in 4.» — 3> Ver-,, 
handeling over de godsdiens
tige overweging 1660, in 
12.o ,, 

. BALLE (NICOLAAS EDINGEB) 
3e zoon van eenen koster, 
werd den 14 öctober 1744 
geboren, en overleed den 19 
Öctober 1816, als doctor en 
hoogleeraar in de godgeleerd
heid , Bisschop van het stift 
Zeeland, koninklijk© biecht
vader en commandeur der or
de van Danebrog, den roem 
nalatende van een der regt-i 
schapenste, vroomste, en voor 
het goede werkzaamste Lu-
thersche Bisschoppen te zijn, 
geweest, welke Denemarken 
ooit gehad heeft. 

BALEENDEN , of BEIILENDEN 
(JOANNES) een Schotsch schrij
ver uit eené aanzienlijke fa-> 
ïftilie gesproten, stond zeer 
in achting bij koning JACO-

BÜS V . , a a n wiens opvoe-
tinAë<hl<'\zegfc m e n / v e e l 
h a * . ^ f S ^ g t - Hij onder
scheidde zich door zijnen ij
ver yoor den Catnolijkèn 
godsdienst, dien h\) 1 d e 
aanvallen van deszelfs niasr-
tige vijanden zocht te wre
ken. Zijne vrnchtelooze po
gingen moede, begaf hij zich 
naar" Rome, alwaar njj in, 
1550 overleed. Men heeft 
van hem Lierdichten, die 
niet geheel zonder verdien
sten zijn. Hij vertaalde uit 
het. Xiatijn in het. Schotsch, 
de geschiedenis van HECTOK 
BCETHKIS , op bevel van JA-
COBUS 'V. vervaardigd, en te 
Ediniburg, onder den titel 
van Geschiedenis en Jaar~ 
boehen van Schotland enz. 
in 1536, in fol. in het licht 
gegeven. Vele andere wei--
ken van BALLENDEN zijn ver
loren geraakt. 

BALLERINI (PETRUS en HIE-
RONYMUS), broeders ; te Ve-
rona geboren, de eerste in 
1698 en de tweede in 1702, 
waren beide zeer geleerde 
Priesters; die vooral in de 
kerkelijke .geschiedenis bij
zonder ervaren waren. Door 
eenen algemeenen smaak voor 
dezelfde studiën, zoowel als 
door de banden des bloeds 
vereenigd, studeerden zij 
meestal gemeenschappelijk, 
en verdeelden de werkzaam
heden onder elkander volgens 
hunne bijzondere talenten. 
De zuiver Theologische en 
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Canonieke onderwerpen he* 
hoorden tot het vak van, P E 
TRUS; de geschied- en oor
deelkundige punten warende 
taak van HIERONYÜIÜS. IW 
TRÜS overleed in 1764; HIE-
KONYinus overleefde hem ver
scheidene jaren. Behalve 
eenige goede werken, heeft 
men aan hunne zorg zeer ge
achte uitgaven te danken j 
1«° Van het kort-begrip der 
Godgeleerde werken van den 
heiligen ANTONIÜS en van den 
heiligen IUMXUKDUS DEJPEG-
NAFORT.— 2.o Van de wer
ken van den heiligen LEO 
««» Groote. — 3.o Van die 
van GÏBERTÜS, Bisschop van 
Verona. - 4 . 0 Eenê volle
dige uitgave van al de wer
ken van den Kardinaal No-
^ f v aanteekeningen, 
verhandelingen enz. te Ve-
.«ite ju -I78S(gedrukt 4 dU 

ren, uit de werken van den 

«e«rf. w. 6.o Eenelevénsffe-

«OMS. 2 l e Mémoires nour 

onderwees S f geboren, 

1614 "S?* M t e d >foae t jaar 

S e g e v n e f j 1 ^ te hebben. 

H p/iia, seu descriptianomi 
'' num mrii et peregr'miidh 

matis, gucs in mlguiaedi-
tione «•Bïbliórum oecumnt, 
hyon, 1617". ~ 2.o Eien-
togia, seu de sacro mm-
ne> lib, IV , , 1617. 

< BAUUEI? (FKANCISCUS) oud 
pastoor van Gif, werd den 
6 Mei 1702 te Parijs gek-
ren* Hij wijdde zich met 
het beste gevolg aan den 
kansel toe, en weïd geroe
pen, om voor de koningin te 
prediken. Hij heeftliêém 
die volgende werken beroemd 
gemaakt: l.o Panégfi<l^s \ 
(Lofreden) 4 d l . » - ^ - ! 
négyriques de Saint Bs0t 
de Saint JMAN JSÊFOMÜCÈ- \ 
NE, de Sainte M$$ etf ] 

Saint GAVTAN (Lofreden 
op den heiUgen BBMieivs* 
den heiligen JoMNJES *f' 
POMUCENUS , de. heilige M-
NA en den, heiligen, CfAëiï' 
W . ) ^ 3.0 Traite de /ft ! 
Mvolion & la Sainte Vterge 
(Verhandeling over <de devo
tie tot de Mlige MMf) 
— 4.o Expositioil de la doc
trine de VBglUe rmx» ; 
(Verklaring van de leer» 
Roomsche kerk.) — 5;7f, 
ludèdicace dhme eglise (W* 
de inwijding eerier kerk'r 
6.0 Xnstructions> sur•« F 
UU (Onderriglingen f<? 
het juMê.) - r-oMsW* 
des tempels ' (Geschied^ 
der Godshuizen.) —S^*. 
nes sur les Commandeur 
de Dien (Korte leerreden <" 
ver de goddelijke Geboden)'"" 
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9.o Pro neg sur lés évangi* 
les de * tous les dimanehes 
de l'amèe {Korte leerreden 
over dè Evangeliën van al de 
Zondagen des jaars.) — 
lO.o Vie de la Sóeur Boxi 
{beven van Zuster BONIJ) 
-T- 11.°' Instrtictions sur ia 
jpénitence du. Carème :{0n-
derrigtingen óver de Vaste* 
Boetvaardigheid^ •• Al deze 
werken' maken vereenigd H2 
deelen in 12.o u i t , 1767 'en 
volgende jaren* • . 

IBALLT (JOZEF),: te Paler-
mq m Sicilië geboren,. en 
in 1640 te Padua overleden,: 
Kanonik van Ba?i, ïn het 
koningrijk 'Napels; bekleedt 
eenen rang onder dë school-. 
sche Godgeleerden. Men 
heeft van hem; Dè fmcun-
ditate Dei, .en De morte 
eorporum naturalvum» 

BALLIN (CLAUDI0S), te Pa
rijs, in 1615 geboren; zijn 
vader was een goudsmid,'in 
welk beroep hij ook werd 
opgeleid. Hij begon te bloei-
jéh , ten tijde van den kar
dinaal DE KICHELIEÜ , die van 
hem vier groote zilveren scha
len kocht, op welke BALLIN , 
naauwlijks 19 jaren oud, op 
eene kunstrijke wijze, de tijd
perken der wereld had voor
gesteld. Dë Kardinaal, die 
deze meesterstukken van 
drijfwerk niet genöég kon 
bewonderen, liet hem vier 
vazen, naar de oude wijze 
vervaardigen, om dëzelvebij 
* e schalen of bekkens te 

; voegen. BALLIN bragt zijne 
kunst tot het hoogste toppunt. 
Hij vervaardigde voor LODË-
WIJK 2ï,LV., zilveren tafels, 
kaarsknapen , rustbanken , 
kroon-kandelaars, vazen enz. 
Maar deze Vorst ontdeed zich 

^van^ al die 'kostbaarheden, 
'1 om in - de kosten van den oor
log te voorzien, ^ Welke met 

* den vrede vatt Rijswijk ein
digde. ••• Er zijn nog verschei-

; deïie stnkken van dien groo
te» kunstenaar, te Parijsv 
te Saint-Denis en ;te Pén-
toise aanwezig, die eenig i a 
derzélvér schoonheid en fijne 
bewerking zijn. Toen h i j , 

; iltt' den dood van WARIN , 
; het- bestuur over de schroef 
der gedenk - -en legpenningen 
had*; legde hij in déze wer-

; ken denzelfden smaak aan 
den dag, welken'hij in de 
groote had doen blijken, en 
voegde bij de schoonheid van 
het oude, de bevalligheid van 
het nieuwere. Hij overleed 
in 1678, in den ouderdom 
van 63 jaren. 

BALLON (LOUISA BLANCA 
THRESIA DE) , stichtster der 
Religieuzen van de hervormde 
órdë Van den heiligen BER-
NAKDÜS, van de congregatië'n 
der Goddelijke Voorzienig
heid, en van den heiligen: 
BERNARDUS in Frankrijk en 
in Savooije, dochter van KA
KEL EMMANÜEL DE BALLON , 
kamerheer van KAREL EMMA
NÜEL I . , hertog vsjxSavooije, 
en later afgevaardigde vatt 
dien vorst in Frankrijk en 
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Spanje, Mi werd in het jaar 
1591, op het kasteel van Van-' 
chi, het gewone?verblijf harer 
ouders:, inde ynj-heerlijkheid 
van Ballon, vijf mijlen van, 
Geneve, en even zoo ver van 
Amiéci gelegen, , gebojcen. 
Zij ontving den Haam van 
LOUISA in het doopsel, dien 
van Bt.AKCA.bij het vormsel, 
en nam dien van TIIEÏIESIA 
aan, toen zij hare hervor
ming begon. Toen zij den 
ouderdom van, zeven jaren be
reikt had,-plaatsten hare ou
ders haar in de Abdij der 
heilige XATHARINA, van de 
Ustercienser-Orde, welken 
Abd,s, hare bloedverwante 

, i 7iïgeïls het g^uik 
?an_dat Klooster, ontvingzii 
w dien ouderdom hetKloos-
tergewaad, en werd zij tot 
he Noviciaat toegelaten, in 
hetwelk 2j) zoo vele vorde-
iWgenmhet Geestelijke Ie-
ï™ ;ƒ•**** dat b a r k o e . 

m van VancH liet komen, 
TC**- over ^e öodsvruch 
te hooren spreken. Ben o ^ 

het/80 16 l a r e n bere^ 

o o k l h 1 b e n ' h e ^ e l k dln 
aoor L d m 4 Maart 1607 

t e r c i e S S b d T r ^ ^ 8 -werd- T w i T voltrokken 

i b E f *» b o e k e n ha-

"ei'gieuze zich oo-

genblikkelijk in haarKIoos-
ter opsluiten.", Het was in 
eene afzondering, Welke "zij 
onder het bestuur van den 
H." FRANCISCUS VAN SAI.ES, 

[;, haren bloedverwant hield, dat 
zij shefc eerste ontwerp èener 
hervorming maakte, welke 
zij de voldoening smaakte, 
eenige jaren daarna te zien 
vervullen, toen de H. FRM-
CisCüS VAN.S.ALES, dooï deft 
A,bt van Citemiï verzoek 

iwerd, om het Klooster van 
•! de heilige CATBAIUNA , dat 
iin zijn Bisdom was, te-
hervormen. De Religieuzen 

J van dat-Klooster leefden in 
: dezelfde vrijheid als de we-

Ireldsche* menschén, en ont" 
; zeiden zich niets van al het* 
gene, wat tot de weelde en 
gemakken des levens kan toe
brengen., In Ï60S onderzoent 
FRANCI^QUS; ,-VAN .. SALES 4e 
middelen, om die ongebon-
ujuuuexen, om me ongcu"" 

; dene Religieuzen, de afzon
dering en den Kloosterregel 
te doen in acht nemen. »IJ 
kon ligtelijk inzien, dat de-

I ze taak zeer iftoeijelijk w f 
Vijf Religieuzen, door dew 

1 het oogloopende ongeregeW' 
heden getroften > en ,uit o* 
zelve genegen, om' zich w 
verbeteren, vervoegden n® 
tot FRANCISCUS VAN $«*"» 
die, ziende, dat hij/ondanks 
zijn beden1, niets op de ad
deren vermogt, aan die W} 
toestond, hare hervorim% 
huiten het Klooster te begij
nen. Êtimillh eene kleines» 
van Savooife, was deplaats' 
alwaar zij 'in W22 de eerste 

http://Bt.AKCA.bij
http://Sai.es
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grondslagen harer hervorming 
légden, LOÜISA BLANCA THE- ; 
RËSIA BE BALLON , was eene 
dier vijf Religieuzen, die op 
den 8 "September bezit hafer 
kapel en op den 21 der zelf de : 
ïuaand het liervormings-kleed ; 
aannamen. Zij begonnen van | 
toen af den dienst in het \ 
koor, doch wegens haar klein ; 
getal, zonder te zingen. Zij i 
namen 'gestrengelijk liet stil- • 
zwijgen in acht, behalve twee j 
«ren dagelijks, 1 hef eene na 
liet middagmaal, en het an
dere na het avondmaal, en ; 
zij kweten zich stiptelijk vatt i 
ai de Kloosterpligten* De, 
heilige FRANCISCÜS VAN SA- ; 
3CES ging haar bezoeken , en 
maande haar aan tot geduld, ; 
wel voorziende, dat zij ge
brek aan Verscheidene din- ! 
gen zouden hebben. Toen 
net tot de verheffing een'er 

-overste was gekomen, ver-
eenigden zich al de stemmen 
ten gunste van LOÜISA DE 
BALLON , die aan FRANCISCÜS 

-VAN SALES schreef , om de 
vrijheid te verzoeken aan ha-
,re congregatie den naam van 
dochters der Voorzienigheid 
te geven. De Bisschop ant
woordde haar, dat zij een 
jaar moesten wachten, om;te 
zien, of zij dien titel waar-: 
dig waren. Zij gehoorzaam-! 

den aan zijne bevelen, en na
dat het jaar verkopen was, 
namen zij dien naam aan, 
welke haar door JOANNES 
FRANCISCÜS VAN SALES , broe
der en opvolger van den heili
gen Bisschop, bevestigd werd; 

maar door het vöïk werden 
zij altijd de hervormde Ber-
nardijner - Zusters genoemd. 
Deze Religieuzen, wier ge
tal zeer toegenomen was , 
kochten te Rumilli een huis 
hetwelk zij den 24Meil6ai 
gingen beAVonen. Moeder BAL
LON begaf zich den 22= No
vember 1624 naar Grenobfa, 
alwaar zij een klooster her
vormde , van hetwelk zij als 
overste werd erkend. Aan 
die Religieuzen werd toege
staan het gebruik van vleesch 
driemalen wekelijks, het dra
gen van linnen , en om zich 
van matrassen en bedde-be- / 
hangsels te bedienen. Wafc 
de kleeding betreft, zoo kwam 
dezelve in kleur overeen met 
die der Cistercienser - Orde , 
en in gedaante met die der 
zusters van de Visitatie, be
halve de hoofdband, die wit 
is. De Onder-Priorin werd 
Zuster-Assistente genoemd, 
de meesteres der nieuwelin
gen Zuster-Bestuurster. De 
Religieuzen droegen enkel 
den naam van Zusters, en 
zij zongen geene Hoog-Mïs-
sen. Zij trachtten zich te 
onttrekken aan de regtsmagt 
van de vaders der orde, die 
er zich vruchteloos tegen ver
zetten; want deze Religieu
zen verkregen van Pans U B -
BANÜS VIII. , in 1628 eene 
Breve, die haar van het regts-

. gebied van de Vaders der 
• Orde bevrijdde, en onder dat 
van den Kerkvoogd der plaats 
bragt, waar zij zich vesti
gen inogten.' Moeder BAL-
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I,ON, verliet de stad Greno-
ble in de maand December 
1625» en keerde naar het 
Klooster van Rwnilli terug, 
hetwelk zij verpligt was kort 
daarna weder te verlaten, 
om teMaurienne een nieuw 
gesticht tot stand te bren-

, gen. Zij stichtte nog een 
vierde te la Rocie, eene 
kleine Savoöische stad, en 
een vijfde te Seis&el. Zij 
begaf zich daarop in 1631 , 
weder naar Frankrijk, om 
er twee gestichten opterig-
ten, het eene te Vienne, en 
het andere te Lyon, die kort 
daarna gevolgd werden door 
dje van Toulorien Blarseille. 
De tegels dezer religieu
zen werden in 1631 te Pa
rijs voor de eerste maal ge
drukt, met al de noodige 
goedkeuringen, behalve die 
van Rome, die eerst in 1634 
volgde. Moeder PONCONAS, 
die dat jaar in Parp was 
gekomen, om er een nieuw 
'gesticht opterigten, liet de
ze regels herdrukken, het
welk de verdeeldheid tus-
schen Moeder BALLON en 
Moeder PONCONAS bragt, en 
waaruit de laatste aanleiding 
zocht, om de Religieuzen 
y»n Rtmilli te bewegen 
Moeder BALLON aftezetten ei 
eene andere Overste te verkie
zen. Moeder BALLON verdroeg 
dezen hoon met geduld en o a -
dervverping; doch te gelijker
tijd kozen haar de Religieu
zen van Marseilh tot hare 

len 

heid ziJ de gelukwenschinl 

gen van de geheele stad om-
ving, en ,te gelijkertijd werd J 
hare hervorming door de zus- j 
ters van de heilige URSWU 
aangenomen. De vijanden der 
regels van Moeder BALLO», 
gebruikte den invloed van 
sommige Prelaten,bij deRe-
ligieuzen van Rumilli, om 
dezelve te bewegen, de re- ; 
gels van Moeder PONQONAS , 
aantenemen en die vanLoum 
DE BALLON te verbranden. 
Dit gebeurde, en deze her
vormster Het er de minste 
gevoeligheid niet over blij
ken. Van Marseilh, alwaar 
men haar ook met de groot
ste onverschilligheid had be
handeld, begaf zij zich in 
1641 naar Cavuillon, om er 
een nieuw Klooster, volgens 
hare hervorming, te bezoeken, 
en van hetwelk men haar tot 
Overste verkoos, doch k»rt 

daarna , leide zij deze waar- i 
digheid neder, om naar Sur j 
vooije temgtekeeren. Toen j 
zij zes jaren daarna op .eene j 
reis door Provence', .ia. Ca- ; 
vaillou kwam, werd zij op \ 
nieuw tot overste verkozen. ; 
Dan zoodra de tijd daan* j 
verstreken was, werd »3 
door den Bisschop van W' 
lieve naar" Bavooije terug ge' 
roepen. Zij bragt aldaar nog 
verscheidene gestichten tot 
stand, en overleed eindeliP' 
in het klooster van Sei^eh 
in den geur van heiligheid» 
den 14 December 1668. 

BALMONT (ALBEBTA BABBA- ; 

RA D'EHNECOURT , bekend on-
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der den naam van Mevrouw» 
» E SAINT) werd den 14 Mei 
1607, te Neuville in het Ver-
dunsche ui t eene even zoo 
oude als doorluchtige familie 
geboren. Zij had van de na
tuur den gelukkigs ten aanleg 
tot het krijgswezen ontvan
gen ; een gespierd en vooir 
alle krijgsoefeningengeschikt 
ligchaam, eenen onversaagden 
moed, eene vruchtbare ver
beeldingskracht omkrijgslis-
ten uittevinden, eene bijzon
dere voorzigtigheid, enz. Zij 
maakte van hare geboorte
plaats, die vóór haar slechts 
een middelmatig dorp was , 
eene wapenplaats, waarin zij 
eené menigte landboiiwers 
en ambachtslieden opnam en 
tegen de Cravatiërs, (eene 
soort van stróopers, die toen
maals Lotharingen en Cham
pagne verwoestten) bescherm* 
de. Deze ongeregelde ben
den, uit het binnenste van 
Mongaryë aangevoerd, be
gingen gruwelijke en on
gehoorde buitensporigheden, 
(zelfs in de Oostenrijksche, 
Nederlanden, aan den bond
genoot van -hunnen meester 
onderworpen; de provincie 
Luxemburg werd bijna ge
heel door hen ontvolkt). De 
Levensbeschrijving dezer be
roemde vrouw, in welke de 
lcrijgs deugden door de gods
vrucht Werden opgeluisterd, 
en die dool* eene smartelijke 
siekte den 22 Mei 1660 werd 
afgemaaid, werd voor de eer
ste ttiaal te Pari/s, in 1678 
°ndor den titel Van l'Ama

zone c/irétienne (De Chris
telijke Amazone) door Pater 
JOANNES M A R U , Religieus 
yan de derde orde van den 
heiligen FRANCISCUS , in het 
licht gegeven. Pater Des-
BILLONS heeft er in 1774, 
eene beter zamenhangen-
de geschiedenis van gele
verd , die echter, wat de 
daadzaken betreft, uit de 
eerste ontleend i s . Om een 
denkbeeld van de dapperheid 
der heldin te geven, zullen 
wij de volgende manmoedige 
daad aanhalen: » Op den 
eersten Mei van het j aa r 1636, 
een tijdstip waarop Mevrouw 
DE SAINT - BAMIONT bij de 
Fransche troepen (zij liet voor 
dezelve steeds ; eene, bijzon
dere voorliefde blijken) nog 
niet wel bekend w a s , kwa
men 100 ruiters van de com
pagnie van BRISSAC en van 
die van den Baron van €foi-
TAUT hare kudde runderen 
wegnemen. Oogenblikkelijfc 
wordt zij door eene schild
wacht, die op den toren der 
parochie was gesteld, daar
van onderrigt, en zonder 
verzuim, trok zij aan het 
hoofd van eenige edellieden 
en boeren, welke ïaatsten 
hare infanterie uitmaakten , 
te veld. De vijanden bodett 
haar ten getale van 60 het 
hoofd, terwijl de overigen 
de medegenomette kudde ge
leidden. Zij vloog naar de
ze Ïaatsten, na aan hare in
fanterie het bevel te hébben 
gegeven, het zestigtal te 
wederstaan; doch deze in-
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fantérie, welke nog met ge
oefend was, dringt zich m 
een, in plaats van zich mt-
tebreiden, en Iaat zich om
singelen. Zoodra de Ama
zone zulks ontwaart, snelt 
zij terug, om hare manschap
pen te bevrijden; Zij beveelt 
aan haren zwager, den rid
der D'ARAUCOÜRT , en aan 
eenen anderen officier, de 
vijandelijke ruiterij te door
boren ; doch dezelve worden 
beide gevangen genomen. 
Toen verdubbelden hare dap
perheid en haar moed; en 
ondanks 5 op haar gerigte 
schoten, van welke er één 
haar haren hoed ontnam (de 
schrijver merkt elders aan, 
dat zij , zelfs in vredestijd, 
onder haar vrouwelijk ge
waad, een wambuis, een 
draagband en laarzen had) 
en de vier overige zoodanig 
aankwamen, dat zij er nog 
langen tijd smart van gek
roelde, dringt zij tot hare 
arme voefknechten door, die 
op het punt stonden, om de 
wapens nederfóleggen. Houdt 
moed, schreeuwde zij hun 
toe, vreest niets, wij zijn 
sterker dan onze vijanden, 
zij hebben slechts pistolen. 
Zoodra hare soldaten van 
hunnen schrik bekomen wa
ren, regelt zij dezelve, en 
plaatst hen langs eene haas, 
die hen, nadat zij hun , eene 
Unie heeft doen buigen, vol
komen dekt; en in deze 
«telling verbiedt zij hun te 

aüy genoeg m o g t komen, 

om geen enkel schot teL... 
verloren gaan. In eenen oo-
genblik verandert het too-
neel, en de 60 ruiters, door 
de goede houding dier boe
ren afgeschrikt, loopen uif 
een, 'laten hunne beide ge
vangenen achter , en nemen 
de vlugt. Gedurende dien 
tijd, hield MANHEUSE (een , 
bekwaam en dapper officier, 
die langen tijd kapitein was 
geweest in het regiment van < 
den man van Mevrouw »fi I 
SAINT BALMONT), enkel door I 
vijftien voetknechten onder- j 
steund, de 40, andere mi- ; 
ters , met het vervoeren der 
runderen belast, in ontzag: : 
de Amazone versciijnt» de ; 
runders blijven, en men zie' 
geene vijanden meer. Njc- i 
mand kwam bij deze gele
genheid om het leven, en 
er waren geene gekwetsten) 
dan onze heldin en een na-
rer officieren, welker v\* 
den daarenboven uietgeyW 
lijk waren." 

BALOUFEAUCJACOBUS),^ • 
noemende Baron de *&* ; 
ANGEL, was de zooni «J 
advokaats van Bordeë' 
Zijne schuldeischers denge 

waanden baron &**¥% 
hebbende hun rijnegoeg*" 
aftestaan, werd hij aarijT 
ger der woekeraars, "%•**, 
kruiste vervolgens verse» 
lende landen, huwde m « 
derzelve eene vrouw en we 

van afzetterijen. I>a H 
Vierde huwelijk gearresteer' 
ontsnapte hij uit de gev 
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gënis van Dijon, kwam. te 
Parijs, ontving 200kroonen 
als belooning voor het aan
brengen van eenen Genuees, 
die niet bestond, als den be
werker eenef zamenzwering 
tegen den koning, stak naar 
Engeland over, om den ge-
waanden misdadiger te ach
tervolgen, ontfutselde 2000 
ponden aan den koning van 
Groot-Brittanië, kwam in 
Frankrijk terug, alwaar zij
ne schelmerijen ontdekt, eti 
hij in 1626 opgehangen werd. 

BALSAC •DE FRIMY (J . ) , 
werd in 1734 te Senergties 
geboren, wijdde zich aan de 
balie toe, en was op het 
tijdstip der omwenteling, 
raadsheer bij het parlement 
van Toulouse. Sterk aan de 
belangen der monarchie ver
knocht, verklaarde hij zich 
tegen de nieuwigheden van 
de wetgevende vergadering, 
en in 1790 onderteekende hij 
de vertoogen van zijn corps, 
dat de handelingen der na
tionale vergadering verwierp • 
Zijn ijver en zijne grondbé-
gihselé'n moesten hem bij de 
vijanden der orde noodzake
lijk verdacht moleen. BAL-
SAC werd in 1793 als een 
koningsgezinde aangeklaagd, 
gearresteerd en naar Parijs 
gevoerd, alwaar hij eenigen 
tijd in de gevangenis moest 
zuchten. Voor de revoluti-
onnaire regtbank gevoerd, 
stond men hem geenen ver
dediger toe, eninJnnijl79^ 

Hl. DEE&. R 

werd hij ter dood veroordeeld. 
Zijn dood werd na weinige 

.JïïV** den val en de 
£28? vm R O B E - * » • 

BALSAME (PETRUS), W a s 

geboortig uit de omstreken 
van Jbleuteropolis, eene stad 
in Palestina. Hij werd in 
311 ponder de vervolgingen 
van GALEHIUS en MAXDÜNCB , 
in Aulanè, eene stad van 
Samariè', om zijnen godsdienst 
gearresteerd. Voor SEVERÜS , 
landvoogd van dat gewest 
gevoerd, vraagde deze hem, 

. na hem over verscheidene al-
gemeene punten te hebben 
onderhouden, of hij niefr 
wist, dat er een edikt des 
keizers bestond, waarin be
volen werd, dat al de Chris
tenen den afgoden offeren of? 
ter dood gebragt moestens 
Worden. Gy moet ook we
ten, antwoordde hem BAL
SAME, dat er een gebod van 
den grooten, eeuwigen Ko
ning bestaat, hetwelk zegt, 
dat, indien iemand aan den 
duivel offert, hij voor eeu-
T i g Za\, ™rdeté<* worden. 
Aan welk dezer beide beve
len raadt gij mij dus te ge
hoorzamen? SEVERUS, zien
de dat, ondanks al zijne re
devoeringen, BAUAMÊ stand
vastig bleef, liet hem op de 
pijnbank plaatsen en vraag
de hem: PETRUS , zult gij nos 
niet offeren? Voeg er " a n t 
woordde BALSAME, nog de 
ijzeren nagels bij, en spreek 



258 B A L . 

mij verder niet over de of
fers aan uwe duivels. De 
landvoogd liet de folteringen 
verdubbelen; maar de mar7 
telaar loosde de minste zucht 
niet, zich tevreden stellen
de, met zijn gemoed tot God 
te verheffen, door eenige 
plaatsen uit de heilige Schrift 
uittespreken. Deze gerust
heid verbitterde SEVKRUS , 
die andere heulen deed na
deren , welke, terwijl zij het 
Hoed van BAJJSAMEzagen 
stroomen, hem vermaanden, 
om door te offeren, zich van 
verdere martelingen te be
vrijden. Hoe ƒ hernam Bxt-
SAME, noemt gij dat folterin
gen? wat mij betreft, ik ge
voel de minste smart niet; 
maar ik weet, dat, indien 
-IK m de getrouwheid jegens 
<*od te kort schiet, ik on
begrijpelijke folteringen moet 
verwachten. Toen sprak SE-
TERUS het Vonnis £it, en 
veroordeelde BALSAME tot den 
lenusdood, %velk vonnis oo-
genblikkelijk ten uitvoer werd 
gebragt. , 

_.BAI.SAMON (THEODORUS), 
Diaken, bewaarder van de 
oorkonden der kerk van Kon-

\f*™&vmAutioc/tiëVoov 
Nom*}**' Mderde het 

aoor aanmerkingen on Or-

-^kemngen van BEVEEIDGE. 

wenngen, p(lriji 1661, 

in fol. en Antwoorden op 
verscheidene vragen van het 
canonieke regt, waarin de 
Gfrieksche Patriarch op ee-
de verregaande wijze tegen 
de Latijpsché kerk uitvaart. 
Hij overleed in 1214. De 
Bibliotheek van het canonie
ke regt van JÜSTEI. bevat de 
heide eerstewerken, en het 
Grieksche en Romeinsc/ie 
Regt van LEÜNCMVIWS , ! 
{Franlifort, 1596) bevat het | 
derde. I 

BALTHASAR (AVGVSTIÜVS j 
TON) , Doctor in de Begten, ' 
werd in 17,01 te GretfswM | 
in Zweedsc/i-jP'ommeren ge" I 
boren. Hij volbtagt 4ÏÏ? 
studiën aan de Universiteit 
van Jena, onder het opzjg' 
zijns vaders , die er een der 
Hoogleeraren van was. *'a 

zijne Cursus volbragt, enten 
doctoralen hoed ontvangen te 
hebben, .ging-'bij zien'! 
Wismar vestigen, a/waarj»J 
zich aan de Universiteit der 
regten verbond, kort daarna 
werd hij er met eenen leer
doel voorzien. De kowj 
van Zweden verkoos hem m 
een der" Ministers, van w 
groote regtbank van appe' 
en door zijne verdiensten vê  

wierf hij andere even* 
eervolle 'bedieningen. &L 
verleed te Wismar m *' ,t 
Onder zijne werken n» 
men voornamelijk aan • ' 
Apparatw MstoricO'Ml^ . 

-mr m fol. Dit «f JJ 
geschiedkundig tafereel *» 
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al de wetten, die in Pom
meren en het eiland Rugen 
in gebruik zijn geweest; of 
zulks nog zijn. — 2.o Ge
schiedkundig tafereel der 
Regtbanken van het Hertog
dom Zweedsch - Pommeren, 
ihid 1733 — 1737, 2 Dl.n 
in M . — 3.o De origine et 
statu hominum proprionm 
in Pomerania, ihid, 1735 — 
1749. — 4.o Redevoeringen 
over de voordeden van den 
tegenwoordigm tijd, metbe-i 
trekking foi de volmaking 
der wetenschappen, voorna
melijk ten opzigte van de 
beoefening der geschiedenis 
e?i des regis, ibid, 1742,in 
4,to —. 5.o Jus ecclesiasti-
cum pastorale, 1740—1763 
2 Dl.n i n foi. _ 6.o Ver
handelingen over het Bur
gerlijk en Godsdienstig be
stuur van Pommeren. — Men 
heeft van eenen anderen B.u> 
THASAR (JoANNES H E N D R I K 
VON) Hoogleeraar in de God
geleerdheid en Opperbewind-
hebber der kerken van 
Zweedsch-Pommeren , een 
tijdgenoot van den voorgaan
de: 1.° Verzameling van 
daadzaken, betrekkelijk de 
Kerkelijke geschiedenis van 
Pommeren, 1723—1725 , in 
4.to — 2.o Val ab Eich-
stadt epitome annalium Po-
meranisa; ihid, 1726,in4.to 
en eenige Godgeleerde ge
schriften. 

BAJCTHASAR (JOZEF ANTO-
Nttis FJBMX DE) werd te Lu-

cerne in 1737 geboren. Na 
zijne eerste studiën in zijn va
derland volbragt te hebben , 
ging hy dezelve te hyon voort
zetten. Hij bestemde zich voor 
de Magistratuur, en bekleedde 
vele eervolle bedieningen in 
dezelve. Hij was Schatmees
ter van den staat, toen de 
omwenteling in Zwitserland 
losbarstte. Als voorzitter van 
het,burgerlijk bestuur verko
zen , was zijne eerste zorg» 
om de gemoederen tot beda
ren te brengen, en hij had hefc 
geluk, om daarin te slagen, 
en van zijn land de rampen: 
afteweren, waarmede de 
volksbewegingen gewoonlijk 
vergezeld gaan. Hij maakte, 
de geschiedenis van zijn va
derland tot zijne geliefkoos
de studie, en tot eene zijnet 
voornaamste bezigheden. Ten 
dienste dezer geschiedenis? 
had hij eene groöte menigte 
kostbare bouwstoffen verza
meld, en de Zwitsersche 
Bibliotheek van HALLER ver
rijkte hij met talrijke aantee-
keningen. Zijn voornaamste 
werk voert ten titel: De 
Helvetiorum jurihus circa 
Sacra , Lausanne , 1700 in-
12.o De Pauselijke Nuntius; 
te Lucerne, klaagde dit boek 
te Rome aan, en hetzelve 
werd op den Index geplaatst. 
De Bisschop van Constans 
vraagde om de vernietiging 
van hetzelve. BALTHASAR riep 
in hetzelve voor Zwitserland 
de vrijheden der Gallikaansche 

H kerk in , met welke hij be-
2 
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"weerde, dat het met het in 
Zwitserland in acht genomen 
gebruik overeenstemde, er 
zelfs in vaststellende, dat de 
4 artikels der Jfransche Gees
telijkheid er in aangenomen 
waren. Men heeft daaren
boven van JOZEÏ- ANTONIUS 
ÏEt lX ÖE BAiTHASAK: 1.0 
Geschiedenis van het Pau
selijk gezantschap in Zwit
serland, (ongedrukt geble
ven). _ 2.o Verdediging van 
Wtvam TELL, um, in 
S.vo Hy verdedigt in dezel
ve de geschiedenis van Zwit-
**rhmfi» bevrijder, tegen 
jfene, die dezelve in twii-

^ r " m m t r e l*en. 
— ó.o Musmm virorumLu-
f^tiumfamaetmeniisiU 
f natrium, Ijucerne, 1777 
an 4.to UAMIUSAR o v e r I e eJ 
te ijucerne, in 1S1Q. 

Jatsfe koning der Babylo-

»-CH,enkIein-ZoonvanNA-
aucHoöoNosoR, volffens het 

IfiW • Ten waarschjjn-

^ODoNosoKwordtgenoemd; 

aaam v ^ b I e » ^ o n e n d e h 

®°h op e e n T t e ^ e v e n ' 
^Jaan P

2 iS iS t m a a I ' d a t 

* » de i S T e l , n S : e n gaf, 

^ ^?cmlr j n ^ 0 0 t v a d e r 

schalen voor hem en zijne 
gasten bediend hebbende, 
zag^hij eene h a n d , welke op 
eenein van de muren der zaal 

'deze drie, Woorden schreef: 
•Maiié, Thêcel, Pharez. 
Óp dit gëzigt werd BALTHA-
SAR met ; eenengrooteh schrik > 
bevangen , gaf eenen luiden 
gil en l ie t al de waareeggm 
en wijzen van Êahjlon ko- f 
m e n , om hem te verklaren, J 
wat er op dèn muur geschre- \ 
ven was ; doch \vij ldej%^ j 
zulks niet konden , zoo aam ! 
de kan ing zijne toevlügt ïot : 
DANiër,, èn beloofde hem j» \ 
derde plaats in zijn rijk >m" | 
dien hij hem de verklaring 
dier Woorden gaf. DANièfc 
Weigerde de geschenken, én 
verklaarde die raadsels. Hjl 
zeide tot dett Vorst , ^ *9 
betfeekenden, dat zijne fo|eft 
v e r h o p e n , èn zijne dadett 
gewogen waren , en dat zij» 
rijk verdeeld en de buit M 
MediSrs' en P«*er s *»nde 
Worden. BAI-THASAU wevd 
denzelfden nacht vermoord, 
énÜAmvs de3Miër>' ut hd 
jaar 538 voor op den tm» 
geplaatst. 

B A M H A Z A R (CHKISTOPHÖ" 
RUS) , advökaat des koning^ 
bij he t landgeregt van M 
dre, werd te Ckare» » 
Calvinist, en overleed inW'"' 
Wij hebben van hei», » 
Lofrede van Fovei'ET* *' 
het La t i j n , 1 6 5 5 , in 4-»cl% 
andere werken . 'Zijn stiji^ 
sierlijk en zuiver. Hij 'T 
mscheidene VerhmdeltW' 
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ItaTiaanscti toonknnstenaar» 
leefde onder HENDRHC H L , 
koning van Frankrijk, het 
bestuur der Vjdelheid en der 
weelde. De maarschalk BE 
BRISSAC zond dezen toonkun
stenaar aan den koning,met 
de geheele troep vioolspelers , 
aan welker hoofd hij stond. 
De koningin gaf hem den 
post van kamerdienaar, en, 
naar haar voorbeeld, verleen» 
d̂e hem HENDRIK dezelfde be
diening in zijn huis. BAfc 
THAZARINI was de wellust van 
een verkwistend en bedorven 
hof, zoowel om zijne he-
kwaamheid in het bespelen: 
der viool, als om zijne uit
vindingen van Balletten, mur 
zijkstukken, feesten en voor
stellingen. Hij was het , die 
in 15S1, het Ballet, voor de 
bruiloft yan den Hertog van 
JÖÏEUSE , met Mejufvrouw UK 
-VAUBÊMONT, zuster der ko
ningin vervaardigde; een Bal
let, dat met eene buitenge
wone pracht werd uitgevoerd. 
Men heeft hetzelve gedrukt, 
onder .den titel van Klucïitfg 
Ballet der Koningin, gehou
den op de bruiloft van den 
Hertog BE JOYEVSE met Me-
jirfvrOUlD DE VAÜDÊMONT. 

tegen.. BAROMUS opgesteld, 
maar ihen weet niet, wat er 
van dezelve geworden is. 

RU.TBAZ.4K CoRDEIUUS. —: 
Zie CoRnERUJS. 

BALTHAZAR» — Zie MAGI» 

BAMHAZAR, Infant van 
Bfpaiije, oudste zoon van ko
ning PHIUPPUS IV. , werd 
in 1629 geboren, nadatf de : 

koningin reeds drie prinses
sen ter wereld, had gebragt. 
Toen hij pas den ouderdom 
van drie jaren bereikt had, 
werd hij door de staten van 
Kastilië gehuldigd. Djevan 
Arragpn deden in 1645 het
zelfde , nadat hij hunnp voor-
regten bij eeden bevestigd 
had: daarna vraagde men 
voor hem de oudste dochter 
-van keizer FERDINAND 1H. 
ten huwelijk; maar naauwe» 
lijks had men de afgevaar
digden benoemd, om haar 
«an het Weener-hof afteha-
ïen, of de Prins stierf te 
Saragosm , den tweeden Sep
tember 1646, aan een bui
tensporig gebruik van lief
dedrank. Om een zoodanig 
verwijt voortekomen, zochten 
de geneesheeren, door hem 
aanhoudend te aderlaten, en 
hem met zijne ziekte strij
dige middelen te doen ge=-
bruiken, zijne kwaal te doen 
toenemen. 

V 

BALTHAZARINI , bijgenaamd 
^uujoyeua;, een beroemd 
• ' • . " - R 

BALTÏN "(ADR'IANUS) , te 
Brugge in West-Vlaande
ren geboren, raadsheer van 
FRANK VAN BRUGGE , was ee» 
man, die een zeer gezond 
oordeel bezat, en in de staat
kunde en het burgerlijke regt 
zeer ervaren was» Hij vee* 

3 v ' •:•• 

http://RU.TBAZ.4K
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vaardigde ter eere van 'Afc-
BERTDS, Aartshertog van 
Oostenrijk, eene zeer schoo-
Jie lijkrede, welke in de Min
derbroeders-kerk te Brugge 
uitgesproken, en te Qend 
gedrukt werd. 

BAMUS (JOANNES FRANCIS-
€08) te 3IetZ, in 1667 ge-

. «oren, ging onder de Jesui-
ten. Bij deze maatschappij 
«tond hij' in de grootste ach
ting , en werd hij door de-
aelve in verschillende aange
legenheden gebruikt. Hii 
«tierf als Wblioihekaris van 
®e™f>i* 1743. Men heeft 
van hem verschillende wer
d e n a b : l.o Méponse a r 
Mistoire desoraclesde Fox-
« j r « a a {Antwoord op de 
Tan Ët11* der Sodspraken 

^ X f t e f c 
maakt van de w e t o w S , 

*naar zijn antwoord is daar! 

•JKïïÏÏ11- z e ^ s 

i ? f T E ^ E zweeg e r o p 

^engsel zijner ... , , 
schouwende, hetSSt A Vadpr' R. r "e£wellc door 
\v a 8 5?^ T ü .V I s v e r PÏe t t e rd 

S e \*»*> » » «hert-

herige, i s h T t . V o ° rhe t 

chiUidi' 1 Sof-ffl i* 
^ wel de « J . e r f ' 
gesclüedon»-»; waarl lewl der 
fn W S?.1*' '"«n tem zelfs fc hot Z { ,Ben ka 

<*" n e t algemeen »»,„, 
!Sgen, dat 

de grondslagen aller geschie. 
denissen zouden ondermijnd 
zijn, indien de bewijzen tan 
daadzaken , de menigvuldige ' 
getuigenissen van te gelijk 
levende, wijze, wel onder-
wezene, oordeelkundige en 
in alle opzigten eerbiedwaar
dige schrijvers, door de he-
dendaagsche bespiegelin^e/j, 
konden vernietigd worden. \ 
Pater BALTUS heeft een vet- [ 
volg op dat antwoord in het ! 
licht gegeven, in hetwelk I 
hij aan zijne bewijzen meer 
ontwikkeling en kracJtfgee/h 
Ten opzigte van de moge
lijkheid van dergelijke ora
kels , zie men DELRIO, BBOWN 
(THOMAS), D B H M , MAF-
FEUS (Sciwo), MEAD, SrB. 
Belangrijke daadzaken in het 
artikel BABYLAS (ïïetöge.)-
2.o Défense des SS. PP^e" 
cnsés de pïatonisme (Verde
diging der heilige Vadert, 
van Pïatonismwt lescld-
digd), in 4to 1711; een ge
leerd werk; — 3." La Ee-
Ugion chrêtienne prouw 
par l'accompttssement det 
propMties {De ChristehP 
godsdienst door de ver» 
ling der profetiënbeweMf 
in 4.to 1728; eene minde1 

volmaakte verhandeling dan 

die van den Heer Po«p-
NAN, Aartsbisschop van »'" 
enne , over hetzelfde ow®" 
werp, maar die oorsprong' , 
lijker ïs , en welke men a j / 
de stof en de voorbereiding 
tot de andere kan beseft*" 
wen. — 4.o Défense r .. 
propMties de la re!'fm 
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chrétiehne (Verdediging der 
profetiën van den Christe-
Itj'keh godsdienst) in 12.o 3 
Dl." 1737. De beide eerste 
zijn tegen HUGO GRÖTÏUS , 
het derde tegen RICHAR» Sr-
MQN. — 5»° JtlgementdesSS. 
PP. sur la morale de ld 
philosophiepaïenne (Oordeel 
der heilige Vaders over de 
zedeleer der Heidensere wys-
legeerte) Straatsburg , 1719, 
in 4.to-— 6.o Les Actes de 
saint BABLAAM • (Be aden 
van dëtl heiligen $töiiA4Jw)y 
'uit' het -Grieksch in het 
Fransch vertaald,, niet aan-, 
tëekeningen. i v 

BAMTE (JOANNES) was van 
eene onaanzienlijke afkomst. 
Volgens sommigen was zijn 
vader een kleermaker,, vol
gens anderen een schoenma
ker. Volgens" het gevoelen 
der nieësten werd bij in Poi-
tou geboren. Hij was een 
man, die bij eenen schran-
deren en listigen geest, de 
stoutmoedigheid en onbe
schaamdheid paarde, die er 
voor de Intrigne vereischt 
worden. Hij was in den 
beginne verbonden aan JOAN-
NES JOVENEI. DESURSJNS,Bis
schop van Poitiers; daarna 
werd hij Groot - Vikaris van 
den Bisschop van Angers. 
KAREI, DE MEIIÜN, een gunsa" 
teling van EOBÉWIJK JÖL. , 
stelde hem aan den koning 
voor, die hem den post van 
aalmoezenier, van opzigter 
der geldmiddelen, en in 1465 

. ' • • • • • • • o • . R . , 

het Bisdom Evreuw gaf. Na 
JOANNES DR BEATJVEAU, zijnen 
weldoener, te hebben doen 
afzetten; werd hij twee ja
ren daarna, op den stoel van 
Angers verplaatst. Paus PAÜ-
x,us I I . , die zijne slechte 

} hoedanigheden nog niet ken
de, vereerde hem in; hetzelf
de jaar met het purper, als 
eene belooning, dat hij de 
pragmatieke sanctie had doen 
vernietigen, tot welker in
standhouding de parlementen, 
én universiteiten alles in het 
werk stelden. De invloed, 
dien' hij op den geest van 

; LoDEwiïKXX had, was bui
tengewoon. BALUE bemoeide 
zich mei alles behalve met 
zijn Bisdom ;.hij mengde zich 
in staats "kerkelijke, en oor
logszaken. Men zag hem in 
een' Bisschopsmijter en koor
kap, aatt het hoofd der krijgs-
benden, dezelve voor zich 
doen defileren; Het is bij-
eene dier gelegenheden, dat 
de Graaf de DAMMARTIN tot 
IiODEWuK XI. zeide: » hem 
toetestaan naar Mvreuos té 
gaan, om de geestelijken tè 
onderzoeken, en hun de hei
lige wijdingen te geven, want 
voegde hij er bij , ziedaar de 
Bisschop, die het krijgsvolk 
monstert,' schijnt mij regt te 
geven, om 'priesters te gaan 
maken." Hoewel deze kwink
slag den prelaat in het be-
lagchelijkste licht plaatste, 
verminderde zulks echter in 
het minst de gunst niet, irt 
welke hij bij zijnen meester 

. . 4 - • - . . • • : : . : 
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stond. BAÏIUE. was er niet 
erkentelijk voor, deze man, 
ïn het slijk geboren; beraam
de verschiiletide intrigwh, 
met de Hertogen van Bour* 
gondië en Berry, tegen den 
Vorst, die er hem uitgeto
gen had. Eenige zijner brie
ven werden onderschept, en 
IBAUJE in de gevangenis ge
worpen: LODEWIJK XI» zond 
twee advokaten naar Rome, 
om commissarissen te ver
zoeken, die zijn proces in 
Frankrijk zouden ten uitvoer 
brengen, maar de paus ant
woordde » dat een kardinaal 
enkel in de volle Jcerkrerga-
dering kan geoordeeld wor
den." De regtèrJijke magt 
van,LODEWUK XI. was aan 
geheel Europa meer dan 
verdacht geworden. Na ee-
ne elfjarige gevangenis ver-
Kreeg BAMTE in 1480, op 
verzoek van den kardinaal 
3>E JM. BOVERE, pauselijken 
legaat, zijne vrijheid-weder. 
Waarop ging hij in Rome 
kwpenjen gebruiken ,:en ver
kreeg eerbewijzen en welda
den, die hij niet verdiende. 
fcrxTuslV. zond hen in 1484 
«s legaat ü latere n»» 

naar 
er 

BW F0.."1 " latere n a 

n a « e , In S ? ^edeelte der 
HEL V in h honing KA-
2°<> schuliig 3 d P n i e t i T * 
l* was. bDeze l , a l s I l i J 
*k»e ÏPw,n. ? *e§aat te 
door V e*H^i:ee rd ,ö w e r d 

daarna van Palesirina be-
noemd, en overleed in 149] 
te Anconü. 

. BAI-ÜZE of BALUSIUS (JO. 
AN«ES) PriesteiV, een der 
vooronders, van STEPHAOT 
BALUZE , was i even als deze 
laatste, van Tutte, en heeft 
zich door zijne godsvrucht > 
zoo beroemd gemaakt, dat 
men, volgens "de getuigenis • 
van STEPHANÜSJ te Tulle over 
hem niet anders dan als over 
een' Heilige sprak. Bezem
de BAÖUZE verhaalt vsa de-
zen heiligen Priester een 
voorval, dat hij als zeker 
bevestigt, en dat, naarmate 
het zonderling is, en de 
schrjjver; een gezworen vijand 
der fabelen was, des te meer 
dient gekend te worden. Bjj 
zegt, dat JOANNESJAMZE» 
eens in de parochiale kern 
van de;n heiiigen JUMUM» 
fan Tutte, de H. Misoffei-
ande opdragende, op een tijd' 
stip, dat FRAMMVÜ J.-»M* 
gereed maakte, om Keizer 
KAREI. V> *e beQorlögen, BH 
dat het gerucht zich ver
spreidde, dat de eerste on
verwijld naar Italië, zoude 
trekken, hij eeneopenbaring 
had, waarin hem %&W 
werd, dat, indien FRAN^* 
cus I. naar Italië trok, "ƒ 
er krijgsgevangen zou «** 
den gemaakt. Op de*e«P" 
haring kwam JQANNES BAW*" 
ZE te Parijs, verzocht,om 

den Koning te spreken, *er" 
klaarde , wat hij hem te zeg' 
gen fed, en dóór de wacn-
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ten als een dwaas afgewe-* 
zen* kwam hij in zijne ge
boorteplaats terug. De Ko
ning vertrok, en in het vol
gende jaar werd hij , zoo als 
iedereen weet, krijgsgevan
gen gemaakt. Toen hij in 
Frankrijk was teruggekeerd > 
hoorde hij over de reis van 
JOANNES BALUZE en over den 
beweeggrond, die hem tot 
dezelve bewogen had, spre
ken. Dadelijk schreef hij naar 
de Burgemeesters van Tutte, 
om het nadere er van te wek
ten , en om den heiligen 
Priester uit te noodigen an
dermaal aan het hof te ko
men. Doch JOANNES BALUZE 
was kort te voren overleden. 

BALUZE of BALUSIUS (STE-
PHANUS) , te Tutte in 1631 
geboren, liet in den ouder
dom van 22 jaren eene he-
heling van het werk van 
FRIZON , Gattia purpuratfi 
genaamd, drukken. Hij werd 
ïn 1655 door MARCA , Aarts
bisschop van Toulouse, waar
dig om de beschermer van 
dezen geleerde te zijn, uit-
genoodigd, om naar Parijs te 
komen. Na den dood van dien 
beroemden Prelaat, benoem
de COLBERT hem tot zijnen, 
secretaris. Het is aan zijne 
zorg, dat de boekerij van 
dien staatsdienaar een ge
deelte harer rijkdommen te 
danken heeft,. In 1670 rigt-
te de Koning, te zijnen voor-
deele, eenen leerstoel voor 
het canonieke regt bij het 
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koninklijke Collegie op. Hij 
w a * later opzigter van het-
zelide Collegie, en verkreeg 
eene jaarwedde. De Gene-
alogtsc/ie Geschiedenis van 
het huis van Auvergne , op 
verzoek van den Kardinaal 
»E BOUILLON vervaardigd, 
wikkelde hem in de ongena
de, yan dien Prelaat, en deed; 
hem zijne, bedieningen en 
jaarwedden verliezen. Hij 
werd na elkander naar Rou-
anen, Tours en Orleans 
verbannen; en kon zijne-
terugroeping niet dan ha 
den vrede, van Utrecht be
komen. Hij overleed te Pa
ri/s in 1718, in den ou
derdom van 87 jaren. De 
letterkundigen betreurden in: 
hem eenen diepzinnigen ge
leerde , en .zijne vrienden een: 
zachtzinnig en weldadig man,. 
Hij geleek niet naar de ge-. 
leerden, welke karig op hun
ne kunde zijn, gaarne deel
de hij de zijne mede, en. 
hielp degene, die zich tot 
hem wendden met zijnen raad 
en zijne pen. Hij was met 
de bevattelijkheid des gees-
tes , en het voop zijnen ar
beid noodige geheugen ge
boren. Weinige geleerden 
hebben eene uitgebreider ken
nis van handschriften en boe
ken gehad. Er bestaan van 
hem verscheidene uitgaven: 
l.o van het boek van zijnen 
weldoener DE MARCA, De. 
concardia sacerdotii et im-
perii, 1704, in fol. met het 
leven, des schrijvers , een bfj» 
& 
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voegsel en aanteekeningen, 
waarin men al de schran
derheid van dien Prelaat we-
dervindt; maar men verwijt 
hem met reden geen acht op 
deszeifs laatsten wil te heb
ben geslagen, daar de Kerk
voogd hem al stervende be
last had, verscheidene ver
anderingen in zijn werk te 
brengen (Zie MARCA.); — 
2.o van de Capitulairet des 
Bois de France (Capitulatie» 
of verzameling- van wetten 
der Koningen van Frank
rijk) in derzelver orde ge
rangschikt , welke hij" ver
meerderd heeft met de ver
zamelingen van ANSEGISUS en 
van BENEDICTÜS, Diaken» 
met geleerde aanteekeningen, 
2 dl.n in fol. Para's, 1677.— 
3.9 Van de Lettres: du Pope 
IiïNocEXTlU.{Brievenvan 
Paus ImocEimvs III.) 2 
dl." in fol. 1682. 4.° Tan 
het werk van MAKCA, geti
teld Marca Hispanica, dat 
is dè; Grenzen van Spanje, 
1688 , in fol. — 5.o Van de 
•Vies des Popes d'Avignon. 
\ üwensbescïtrijvingen der 
Paussen, welke te Avignon 
hunnen stoel hellen gehad), 
sedert 1305 tot 1376, 2dl.n 
ïn4 . to i 6 9 3 > bij besluit van 
«en 22 December 1700 op 
den lndex geplaatst. On
danks deze Censuur is BA-
inzB in het algemeen zeer 
eerbied^ omtrent den heili
geni Stoel. - 6 . o Van SALVXS-

mms; AGOMRD; AMO- (I 

zoor, LEIURAÜE ,« van eene 
Verhandeling door FLOMS, 
Diaken; Van 14 Homeliëa 
vaii den heiligen CESABIUS 
VAX ARLES; dei-Keriwya-
deringen van Narbonneesch 
Grallië door BEGIXOX der 
verbetering van GRATLWS, 
door ANTOXIUS Auavsn-
xvs ; van MARIVS MERCA
TOR enz. — 7.o Zeven dee- \ 
len in S.vo met Mengelh%ih 
1678 tot 1715 — 8,o Een 
Bijvoegsel tot de Kerker-
gaderingen van Pater LABBM 
enz. 1683 in fbl.~9.o#i>-
ioria Tutelensis, lïlïi 2 
dl.'v in 4-to Het Latijn i« 
aanteekeningen en voorreden» 
welke deze werken verge« 
zeilen is vrij zuiver; m» 
erkent alom jeen' man, die 
gewijde en ongewijde p ' 
schiedenis , het oude en he-
dendaagsche canonieke rejf; 
en de Kerkvaders aller eeu
wen volkomen meester is. 

- BALUZE (ANTONIUS), f 
hetzelfde geslacht. als;• • « 
voorgaande, heeft zich m üe 
zeventiende eeuw beroem 
gemaakt, door de geAVigtj 
onderhandelingen, waaraf 
hij is belast geweest, 
van welke hij zich met eer 
heeft gekweten. Hij wf" 
den beginne aan L o n < 
XIII. verbonden, en t o ^ 
Prinses MABU G O N Z A G ^ 
Polen ging, Óm^etKon^ 
UmS I .AUS

ë iv. . indenoW 

te treden, had hij de «J 
haar te vergezellen. J o ' j-V 
CASIMIB, opvolger var» •"• 
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DISLAUS, die kort na zijn hu
welijk overleden was, hield 
hem bij zich, en bediende 
zich op eene nuttige wijze 
van hem in verschillende ge-
wigtige en moeijelijke onder
handelingen. Toen hij in 
1655, ten dienste van Koning 
CASIMIR , die verpligt was de 
wijk naar Sileziè' te nemen, 
door Zweden trok, werd hij 
gearresteerd, en gedurende 
vijf dagen gevangen gehou
den , maar hij antwoordde 
telkens, als hij werd onder
vraagd , met zoo vele voor-
zigtigheid en schranderheid, 
^at men hem wederom op 
vrije voeten stelde, en dat 
•de Koning hem zelfs een 
vrij geleide verleende, opdat 
hij zijnen weg ongehinderd 
zoude kunnen vervolgen. 
Nadat de Koning van Polen 
in 1656 in zijn rijk was te 
rug gekeerd, ging ANTONIÜS 
BALTJZE voort, hem in de 
neteligste zaken gewigtige 
diensten te bewjjzen , en dik

werf was hij ïn levensge
vaar, enkel om de belangen 
van zijnen vorst te redden. 
In 1658 zond Koning CASI
MIR. hem naarMoNTECucui.1, 
Veldheer der keizerlijke le
gers , om hem onder anderen 
aan te raden Thorn, in Pruis-
gen, te belegeren, dat wer
kelijk belegerd en kort daar
na ingenomen werd. ANTO-
MUS BALUZE is den 12 Sep
tember 1681 te Parijs over
leden. — Hij heeft eenen 
zoon nagelaten. JOANNES CA-
®»R, te Wartchm in 1643 

geboren, en door Koning CA
SH»"1. , t e n doop gehouden, 
die zich ut dat rijk niet min
der beroemd heeft gemaakt 
dan zijn vader. 

BAIJZAC (JOANNES LODEWIJK 
GUEZ, Heer van) werd te 
Angoulème in 1594geboren, 
en was de zoon van: eenen 
edelman uit Languedoc. Hij 
verbond zich in den beginne 
aan den Hertog van EPERNON , 
en daarna aan den Kardinaal 
DE BA VALETTE , die hem tot 
deszélfs zaakgelastigde te> 
Rome benoemde, alwaar hij 
zich gedurende bijna twee 
jaren ophield. Bij zijne te
rugkomst in Franhryk bragt 
zijn beschermer hem aan 
het hof. De Bisschop van 
hupon, naderhand Kardinaal 
DB RICHEMEU , vond een groot 
behagen in hem. Zoodra de
ze Kerkvoogd staatsdienaar 
werd , gaf hij hem eene jaar
wedde van 2000 Livres, en 
het brevet van staatsraad en 
koninklijk geschiedschrijver, 
dat BAJCZAC, een vriend van 
tegenreden, heerlijke beuze-
lingen noemden. In 1624 
zag men de eerste verzame
ling zijner brieven in het 
licht verschijnen. Het pu
bliek , dat in dien tijd weinig 
goede boeken had, ontving 
met geestdrift dit voortbreng
sel. BAMAC had zich, wat 
de welsprekendheid betreft, 
boven al de oude en heden-
daagsche schrijvers verheven. 
Hij had eene menigte bewon» 
deraars, en, indien er. he-
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keiaars optraden; geschied-* 
de zulks enkel nadat deeerr 
«te geestdrift voorbij was. 
Een joitgeFeui/lant (soort van 
Bernardijner •» Monnik) i AN-
DREAS DE SAINT DENIS ge
naamd, vergeleek in eenlos 
«tukje tegen BALZAC , de wel
sprekendheid vandien schrij
ver, met die der schrijvers 
van vroegere en latere tij
den, en plaatste tem onder 
heide. De Abt OGIER ver
dedigde BAXZAC tegen den 
jongen hekelaar. De over
ste der feuillcmten, GOÜLÜ 
genaamd, pleitte voor zijnen 
orde-broeder tegen 'OGIER en 
tegen taitvintwee zwa
re ooefcdeelen met brieven, 
««der den naam vanPmL.tR-
WE geschreven. Van de be
oordeeling des stijls, ging 
«en tot die der zeden overf 

jen d l e g e e n e a n d e r e 
Wen haMen} dm & fc 

$ f Mazen van stijl en nut-
*eIoos waren, aangerand, als 

vinden was.^ Bij het heke
l t" J f * c h l ^ ^ 
overste Gou*, den p e r W 
g e t genoeg. -(Zie Q0vw). 

naai- ^ « 1 b 5 a f Z l c h e e r s* 

« « » , m den omtrek van 

ftn^" Ï 6 5 S onder de nitoe-

flen' «'Jwilde onderde ar

men van het gasthuis van 
AngbuUme hegraven worden, 
aan welke hij 12,000 Ikret 
had nagelaten. ••• Hij stichtte, i 
door zijn testament, eenen 
prijs bij de Fransche akade- I 
mie, waarvan hij lid was. 
Deze is die gouden medail- > 
Ie, welke men jaarlijks uit- I 
deelt; zij stelt aan de eeiie j 
zijde den heiligen LODEHOT ! 
voor, en aan de andere eenen | 
lauwerkrans, met dit woord; \ 
ii VimmörtaUté (aan de on' ! 
sterfelijkheid), welke * j 
spreuk der akadenüe is. M*" ! 
gaf in 1665 een e verzameling , 
van al de werken Van BAI>-
«Ac, 2 dl.u in tol inhet 
licht, met eene geleerde voor
rede van den Abt »K C\s* 
SAGNE , zijn' bewonderaar en 
zijn' vriend. Men vindt ƒ 
die verzameling: 1.° ZiJne 

Eettres,(Brieven). BAIÖ* 
gaf zich vele moeite, «* 
kleinigheden te schrijven 
(zie VOITUBE). Hij schre»! 
zijne brieven alsof het rede- i 
voeringen vooî  buitengewon/ , 
gelegenheden waren. '»» \ 
kan, in navolging vaneenen 
kwinkslag van den schrijver/ 

. dezelve ojpgesc&üte leuzelW 
gen noemen. —< .2 . ° i ^ ° f ' ' 
ce' (De Vorst). - - ?.«;» 
•Sowuatf ciW<*M» (& <*"£ 

ARISMPJPUS, eenzedeip-* 
staatkundig werk, «at ^ 
zuiver geschreven is. -~ ', 
Drie dlelen met W * f 
gedichten, die beter fljn' 
dan zijne 'Fransche werK*"' 
Zijn Zegepralende Cfflt0> 

http://vanPmL.tR
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en zijn AJIÏVXTAS worden door 
de vrienden van goede dicht
kunde nog gelezen. De stijl 
van BALZAC i s , in het alge
meen aangevuld, welluidend 
én rond; er komen zelfs ge
lukkige denkbeelden in voor: 
maar menigvuldiger treft men 
er vergrootingen, aardighe
den en al datgene in , wat 
men het schuim der schoone 
geesten noemt. » BAMAÓ, 
zegt een kuftstreg'ter, heeft 
de taal verrijkt, veredeld en 
bedwongen; maar de onge
paste gekunstéïdheid van zij
nen stijl, maakt defiZelven 
opgeblazen en hoogdravend;: 

de gemaakte verhevenheid 
der uitdrukking maakt hein 
gedwongen en reusachtig; de 
teèderheid in de wendingen 
doet hèm gemaakt zijn; het 
overtollige gebruik van beel
den maakt hem belagchelijk; 
eindelijk zijn aanhoudend 
streven naar sierlijkheid en 
verhevenheid, in onderwer
pen, die zulks het minste 
vorderen, mankt hem dik
wijls aanstootelijk en moei-
jeïijk om te lezen. Dit ge
brek aan smaak heeft hem 
in eene soort van verachting 
doen vervallen, die men ech
ter te ver heeft gedreven. 
Met vermaak moet men ee-
nige zijner Brieven, vele 
zijner verhandelingen, en 
vooral zijnen ARISTIPPUS le
zen. De uitmuntende aan
merkingen , in dit laatste werk 
Verspreid, de wijze grondbe
ginselen van zede-en staat
kunde , de wel -gekozene f 

voorbeelden, kunnen in de
zelve de gebreken van den 
stijl doen vergeten, en tot 
lessen voor diegene dienen / 
welke anderen zouden willen 
onderwijzen.", 

BALZAMON. — Zie BAMA-
MON* • / 

BAMBA, of liever WAÏIBAV 
i n ' 6 7 2 , koning der Vis i -
Gothen in Spaftje. Hij is 
de éérste, zegt men, die in 
dat rijk gezalfd is. Hij ver-
eenigde eene groote dapper
heid mèi eene bijzondere ze
digheid, eü eene groote ver
kleef dheid aan het Catholij-
ke geloof. Door een lang-
zaamwerkend vergif, dat men 
h'em 'had ingegeven, ver
zwakt, legde hij de kroon 
neder, benoemde ERWIGES tot 
zijnen opvolger, en overleed 
in 683 in een klooster,wer-
waarts hij de wijk had ge
nomen. 

BANAYAS, over wien er in 
het 2.c en 3.e Boek der ko
ningen wordt gesproken, 
veldheer der lijfwacht van 
DAVID , en een der dapper
ste officieren van zijn leger, 
doodde verscheidene leemven, 
en bevocht enkel met eenen 
stok gewapend, een wel ge-
wapenden en buitengemeen 
grooten Egyptenaar; hij ont
rukte hem zijne bijl, en ge
bruikte dezelve tot een werk
tuig van zijnen dood. Hij 
was een dergener, die SA-
fcoMON, in het bezit van het 
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koningrijk van Israël Stelden. 
Op bevel van dien vorst, 
doodde hij ADONUS , en hieuw 
hij JOAB het hoofd af, om
trent het jaar 1014 vóór 
J. C "* 

BANCEI, (LODEWIJK) , een 
Dominikaner Monnik van Va-
lencia, ging te Avignon in 
die orde, alwaar hij in den 
ouderdom van vier en twin
tig jaren, de Godgeleerdheid 
onderwees, na vroeger reeds 
de wijsbegeerte onderwezen 
te hebben. Zijne schrander
heid bewoog den Aartsbis
schop van die stad, DOMJNI-
ctrs DE MAEINIS, om BANCEI, 
te kiezen, ter vervulling van 
eenen leerstoel, welken hij 
reeds W t e v o r c R , J 

had gehad ter eere van den 

d i e » hn .in het jaar 1654 
werkelijk, tot stand W 
BANCEX, vervulde d e „ z e £ 
tot aan zy„en dood met den 
p o t t t a i roem. Nooit was 

tot Deken ^ hot feT,de-' 
fr Ö o c t o r e „ r e r l S " 6 g I ! 

alsmede tot Synodaal-Exami-
natbr verkoos. Hij over/eed 
aan de waterzucht den 22 
December 1685, den ouder
dom van 58 jaren nog' niet 
bereikt hebbende. Zie hier 
de; titels zijner werken: l.o 
De Militia Angelica Sf. THO-
3rje.—-2.o Momlis D.Tm-
Ms®, welke hij slechts met 
éenige vermeerderingen uit
gaf, daar dezelve in 1639, 
door FRANCISCÜS GHEÏWS 
reeds was in het licht gegeven. 
—( 3.° Opus integrum de \ 
virtule CustitdtU in 3 dee-
len, en 4. o Ojpusdevmtale 
solius Beligionis Chrktiana j 
et Catliolicce, beide nog in i 
handschrift. 

, * ' • • • 

' BANCHEM (JoANNES VAN') 
in 1540, te Leyden uit een 
zeer aanzienlijk geslacht, ge-

I; boren. Gaf reeds vroeg be
wijzen , dat hij zich aan de 
Wetenschappen verbinden & 
dezelve aankvveeken zoudb \ 
Hij begaf zich eerst naar 
Utrecht, alwaar hij ondtf 
MACROPEDWS studeerde, van
daar vertrok hij naar Leuven, 
alwaar de regtsgeleerdhei 
bloeide, van Lewen gn 
hij naar Angers, alwaar fij 
als meester in de vrije Jcnw? 
ten werd aangenomen. A 
zijn vaderland terüggeKee " 
wijdde hij zich aan de p » 
tijl toe, en behaalde daaw 
zoo veeïroem, dat, toen.» 
eenen grooten raad voor 
provinciën Holland en ^ 
land oprigtte, WttiE» ; ' 
Prins van? Oranje, de «** 
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op hem, en op eenige an
deren , wier bekwaamheid 
erkend was, liet •vallen, .om 
die posten te vervullen. De-
Ze nieuwe waardigheid be
lette hem niet, om voor het 
publiek te werken. Hij werd 
?net THEODORÜS TAN LEUVEN 
als scheidsman gekozen tus-
schen de Magistraat van hey-
den, en den Hoogdijk-Heem-
raad van Rijnland. Daarna 
slechtte hij ook het. geschil 
iusschen dezelfde Magistraat 
en den Akademischen Se
naat ontstaan. Hy werd la
ter gekozen, tot een der 
Curatoren der Akademie. 
Eindelijk verhief hem zijne 
verdienste, na den dood van 
THEODORÜS NIEUWBURG, tot 
den post van Voorzitter van 
den grooten Raad. Hij o-
verïeed den 19 November 
1601. 

BANCHI of BANQUÏ (SERA-
PHINUS) , een Dominikaner 
van Florence, en Doctor in 
de Godgeleerdheid, kwam 
eerst in Frankrijk ^ om zij
ne studiën te volbrengen, 
en later andermaal doorFER-
DINAND I . , Groot - Hertog 
van Toshanen gezonden, om 
naar de noodlottige onlus
ten te onderzoeken, welke 
Frankrijk toenmaals ver
woestten. 'Toen BANCHI in 
1563 te Lyon was, deelde 
PETRUS BARRIÈRE of BE Z,A 
B VJIRE , een jonge dweeper, 
«ie pas 27 jaren bereikt had, 
«et plan mede, hetwelk hij || 
beraamd had, om HENDRIK ü 

jy* .te., Smoorden. Deze 
vZl^TZ ** er kamS 
van aan BRANCAWSON . een' 
edelman der fa^^JJ. 
wei, , die , toen h« „•• t 
»,»„aV a°„ tuf„:! 
gaf, BARRIÈRE ontmoette, dL 
op hetpunt stond, om zijnen 
moord te plegen. De koning 
beloonde den ijv.er van de» 
Domimkaner, door hem tot 
het Bwdom van Angoulême 
te benoemen ; maar in 1608 
deed hij afstand van hetzel
ve; om als een eenvoudige 
Religieus, i n fat Hooster 
van den heiligen JACOEUS te 
Pfiry* te leven, waarin hij • 
m 1622 overleed. Hij had 
°P zijne kosten de scholen 
^ d e » heiligen THOMAS , 
die door Pater JOANNES BIKET.' 
Doctor derzelfde orde, wa
ren begonnen, doen voltooi-
jen. Men heeft van hem ee~ 
nige werken, in welke hij 
zich van dé beschuldio-inw 
regtvaardigt, misbruik van 
de Biecht van PETRUS BAR-
BIÈRE te hebben gemaakt, 
die volstrekt niet gebiecht 
had. I.o Histoire prodigi-
euse du parricide de BAR
RIÈRE {Wonderbare gescJiie-
denis van den moord van 
BARRIÈRE), 1564, in 8.vo 
— 2.o Apologie contre les 

.jugemens temer air es deceux 
oui ont pensè conserver la 
Religion Catliolique, en/ai-
sant assassiner les tres 
chréfiem Rois de Franc© 
[Verdediging tegen de ver
metele oordeelvellingen der
gene, welke, door het om-
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Irengen der zeer Christe
lijke Koningen van Frank
rijk, den Catholijken Gods
dienst dachten te behouden), 
Parijs, 1596, in %.vo — 
3.o Le Rosaire spiriiuel de 
la sacrée vierge MARIE (De 
Geestelijke Eözekrans der 
heilige Maagd MARIA) , Pa
rijs , 1610-, in 12.0 

B,it{CK of BüNCKlNS (LAU-
RENTIÜS) , een Zweedsch Pro
testant, vrerd te Norkoping 
geboren. Hij volbragt zijne 

, akademische studiën te Fra-
neker, en waarschijnlijk werd 
hij aldaar tot doctor in de 
regtsgeleerdheid en wijsbe
geerte aangenomen. Na in 
Frankrijk, Italië en Spanje 
gereisd te hebben, keerde 
hij naar die stad terug, al
waar het goede denkbeeld, 
dat men van zijne bekwaam-
heid had opgevat, henieenen 
leerstoel in de regten, met 
zeer. goede inkomsten, ver
schafte, fflj bekleedde den-
zelven gedurende vijftien ja
ren, en overleed den 13 Oc-
tober 1662, waarschijnlijk 
Jiet zeer bejaard. Erbesta'an 
van hem de volgende wer
den, l.o Roma triümphans 
^•Franeker 1645 in 12.o 
etc 1 e T9mnide Papte 
den ZTvk> geheel door 

4to !_ o' **"*> Ï649 in 
d'p no^'r .°. "otimentarins 
fP'wtegüs mtum.im 

S/-" H° ~~ 4'° »* Pri-
JU*ys in 4.o _». 5,0 De 

privilegiis studiosorum, Hij 
1649 in 4.to _ 6.ó Depri* 
vilegiis Mercatorum, 164J 
in 4.o — 7.o De Bancamp. 
toribus, ibid 1650, in4.fo— 
8.o De privilegiis ntuliermn, 
ibid, 1661, in 4.to — 9,c, 
Taxa S. Cancellarim Apot-
toliccBr etc. ib. 1651, in8,« 
•__ lo.b DissertatU dejtm 
et privilegiis Nolilim, tb, 
1652, in 4.to — H.o Trac 
tatus de Duellis, etc. ê< 
1658, in 4.o — 12.o Bizar-
ri politiche etc. ilid 1658, 
in 12.0—- 13.o Dissertatie-
'nes de structum et ruptw-
ra Aurics BulU CAROÜ 
IF., ib. 1661, ia 4.w-
14.o Discursus Acaiemcm 
de Jure, aggraïum&i, iM 
in 4.to — l5.o Dissert'^ 
de ConsMiis et Consili^1 

Principium, ik in ^imt' 

BANDARRA,(.GoNZAMÊz),fie« 
arme Portageesche schoei' 
lapper, speelde in zijn ht 
de rol, welke NOSTOABAJ 
en Meester ATHM (Zie W 

hadden. Hij voorspelde ƒ 
maakte verzen. De M O J 
tie, dezer dubbele mto 
heid, welke a a n t o £ 
soms zeer vreemde <W% 
deedzeggen, n i e t e r , et 

t ig , liet hem in W**' fl)(. 
een San-benito to«». „" 
to-da-fé verschijnen»^ 
zond hem vrij terug- • 
overleed in 1556, s f f » 
zeggen in 1560. Zijn* L 
dachtenis was vergeten, ,, 
de hertog van Braganm' 
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1640 den troon beklom; 
maar'wijl de staatkundigen 
zich lieten voorstaan, dat 
deze omwenteling in zijne 
profetiè'n voorzegd was, zoo 
deden zij dezelve herleven. 
Men heeft dezelve te Wan
ten, in 1644, onder den 
titel van Tro'vas do BAIT-
xtARRA, gedrukt. 

BANDEMO, of BANDEI.M 
(VINCENTIUS) , in 1501 O r 

verste der:orde van den hei
ligen BOMINICUS , overleed 
in 1506, :in den ouderdom 
van 70 jaren, na" eenige 
werken te hebben zamenge-
steld, onder anderen:, \.° 
De conceptione, JJESU-
CHBISTI, Bologne, 1481» 
in 4to, zeer zeldzaam, later 
in 12o herdrukt. —• 2.o De 
yeritate cpnceptionis leattë 
MARIJS:, Milane, 1475, in 
4.to In beide randt BAN-
JDELLO de onbevlekte ontvan
genis der heilige Maagd aan. 

B.iNDEl.r.0 ( M A T T H I A S ) , een 
Dominikaner , en neef van 
den voorgaande, is de schrij
ver eener Verzameling' van 
geestige Verhalen, welke 
bewijzen, dat hij noch den 
geest van zijnen staat, noch 
den smaak der Christelijke 
zeden bezat. Hij werd te 
Castelnovo, in het 3fila-
nesche, op het einde der 
15e eeuw geboren. Toen in 
1525, na den slag van Pavia, 
öe Spanjaarden zich mees
ter maakten van Milane, 

Hl. DEEJ-.. 

werden de goederen zijner 
familie, die Frankrijk was 
toegedaan, verbeurd ver
klaard, en zijn vaderlijk 
huis. verbrand. Onder een 
vermomd gewaad verpligt, 
om de vlugfc te nemen, 
doolde hij langen tijd van 
de eene stad naar de andere. 
Hij verbond zich eindelijk 
aan GESAR FREGOSE, dïen 
hij in Frankrijk volgde, 
en die hem eene schuilplaats 
gaf, op een landgoed, dat 
hij bjj Agen had. Toen het 
Bisdom dier; stad, in 1550 
was komen opentestaan, 
werd hij er door HENDRIK 
I I . , uit aanmerking der dien~ 
sten van de familie FREGQSE , 
toe benoemd. BANDEIXO , 
met de niet zeer krachtige 
vruchten der oude en he~ 
dendaagsche dichters ge
voed* bevlijtigde zich veel 
meer op het vervaardigen 
van nuttelooze geschriften , 
dan op het bestuur van 
zijn diocees. Met het juis
te tijdstip van zijnen dood 
is nïen niet bekend; maar 
het is zeker, dat hij den 
stoel van Agen verscheidene 
jaren bekleedde, en niet 
gedurende eenige maanden , 
zoo als JOZEF SCALIGER zulks 
aanvoert. De beste uitgave 
der Geestige Verhalen (Sou-
velles) van BANDELI,O, i s 
die van Lucca, 1554, 3 
Dl.« in 4to, waarbij men 
een 4de deel moet voegen, 
in 1573, te Lyon in 8.TO 

^ gedrukt. Sommigen hebben 
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beweerd, dat deze verhalen 
niet van hem waren. Gaar
ne zou men dit. gevoelen 
aannemen, om daardoor de 
eer van eënen religieus en 
eenèn Bisschop te redden, 
maar. zulks is niet waar
schijnlijk. Men heeft' nog 
van hém eene verzameling 
van Gedichten* getiteld: 
Canli XL composli' dal 
BMDELLO , delle lodi del-
la signora LVCREZIA ÖOA*-> 
ZAGA, enz., te Agen> in 
1545 in 8.vo gedrukt, dat 
"buitengemeen zeldzaam is. 

. BANMNEitr (BACCIO), te 
Florence, in 1487 geboren, 
overleed aldaar in 1559. Hij 
onderscheidde zich in de 
beeldhouwkunde, in de schil
der- en teckenkunst. Het 
coloriet was in zijne schil
derstukken verwaarloosd, 
hoewel de teekeningen bijna 
eenen Miciuët ANGELÖ, 
waardig waren. Hij bestuur
de den beitel beter dan het 
penseel; men bewondert 
vooral zijne navolging van 
den beroemden ÊAOCOÖN, 
welken men te Florence in 
den tuin van MEDICIS ziet. 

ilardinaal, was uit eene a-
«ellijke familie van Siema. 
Wet is uit deze familie, dat 

öznaal-Priestervvan den titel 
van deiï heiligen MAECUS, 
o»o in het jaar 1159 tot de 
pauselijke waardigheid werd 
.verheven, en den naam van 

ALËXANDER III. aannam. On. 
ze BANDINEMATS j die zich 
door zijne kunde en rijne 
godsvrucht, onderscheidde, 
was an zijne vaderstad ge
huwd , en had bij zijne vrow, 
eenige • door hunne dengdti 
bèröetodc zonen en dochten 
verwekt. 'Hij' leefde lange 
tijd aan het hof van <fa 
Groot-Hertog van Toskanen,>. 
alwaar-hij bemind en geacht 
werd. In zéér naauwe vrieni-
schaps-verbindténis met den 
Kardinaal CIÏIGI staande, 
zoo lokte de laatste *»*• 
h i j , onder den vm W 
A M M D E R t i l , «P den ' 
stoel 'van PETRUS wasgW 
ten, zijnen vriend torn-
NELLUS naar Bome,^,m 

i-eèds liieer dan zestig ia«» 
oud wasv Eerst wei* «ö 
kamerheer van den \fi 
daarna Patriarch van W 

stmlinopeh e n ^ h a , t m t . 
ter van de Aj><*w'f c h eJ . , 
nier. Zich van aï deze f* 
ten met de groots e xej 
schapenheid 8 * ^ 3 b e n d e y w ^ h y t o t K a r i 
naal-Priester benoemd. « 
werdaaarna als legaa' J 
het/Bmiliaansch gew , 
zonden, dat hij gef«r

 H|J 
<Irie jaren met d e g ^ , 
ï-ègtvaardigheid. o^i 
Zijne inborst was zeer ft, 
verlicht, voorzigüg * , 

' •odsdiensügg^ van éen g ei# /""••"— o , • s~ ton ei»u 

Toen zijne legatie ten 
was, keerde hij naar-1 
alwaar hij de laafslj,Jjfr 
zijns levensmet de. 
ning der heilige zaM»* 
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• bragt. Hij overleed eeriige 

dagen na AMSXANDER VII . , 
terwijl de Kardinalen in het 
Conclave waren, den 5 Ju-
nij 1667- Hij werd in de 
kerk van den heiligen Jo-
ANNES van Latëranèn', in 
een marmeren praalgraf, dat 
hij voor zich zelven had la
ten maken, *n hetwelk aan 
het voeteneinde van dat van 
ALEXANDER III . geplaatst 
was, bijgezet. ' 

BANDINEIAUS (UBAMUNUS), 
een zeer geleerd Patriciër 
van Florence, en in het bij
zonder zeer ervaren in de 
talen, stond zeer in gunst 
bij den kardinaal SFORCIA, 
en werd door PAULUS I I I . , 
den 5 Junij 1548 tot bis
schop van Manie Fiascone 
benoemd. Hij overleed al
daar in 1551 in den ouder
dom van 57 jaren. Alen heeft 
nog niet gedrukt het Appa-
rafns senlentiarum ex uni-
verso Graeo Arittotele eol-
lectus, dat deze bisschop 
had zamengesteld. 

BANDINI (OCTAVÏUS) sproot 
uit eene adellijke en oude 
familie van Florence voort. 
Hij werd in 1558 geboren en 
zijne ouders waren PETRUS 
ANTONIUS BANDINI , raads
heer der republiek, en CAS-
SAXDRA CAVALCANTA BAE-
THotoMEi. Eeeds in zijne 
kindschheid werd de jonge 
BAümra aan de beoefening 
<fer letteren toegewijd, en in 

t l f l P r i l i e i ^en ïeeds , 
werd hem de vreeze Gods 
ingeboezemd. N a a u w e S 
had hy den ouderdom van 
vijftien jaren bereikt of hX 
was reeds in al de fijnheden 
der JLatijnschè taal en in de 
grondbeginselen der rede-
neerkunde bedreven. Hit 
sprak en te Florence en te 
Rome, op het jaargetijde des 
overlydens van COSMUS DE 
MEDICIS , eene zeer wel be
werkte lijkrede uit. Van 
daar begaf hij zich naar P«-
ry*, alwaar hij zich gedu
rende drie jaren op dé wijs
begeerte, en op de naauw-
keurige kennis der Fransche 
taal toelegde. Na Frankrijk 
verlaten te hebben, ging hij 
twee jaren aan de Universi* 
teit van Salamanha doorbren
gen j van waar hij naai- Ita
lië terugkeerde en te Pisa, 
tot doctor in de regtenwerd 
bevorderd. Zich in 1570 
onder GfnEGomus XIII. naar 
Rome begeven hebbende werd 
hij tot Apostolische protono-
taris (oppergeheinischrijver) 
en referendaris der handtee-
kéningen benoemd. Zoo lang 
als deze Paus leefde, stond 
hij bij denzelven in gunst. 
SIXTUS V. benoemde hem 
eerst tot landvoogd van Fer-
mo en daarna tot Opperbe-
windhebber van geheel Pi-
centino. Hij kweet zich 
zoo wel van dezen roemrij
ken en moeijelijken post, 
dat men hem tot iets groo-
ters bestemde. Maar Six-

2 
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TÜS overleden zijnde, zoo be
lastten de kardinalen BAN-
BINI met de zorg voor het 
conclave. De senaat droeg 
hem dezelfde zorg op na 
den dood van URBANUS VII. 
Nadat GRESORIUS XIV» tot 
Paus verkozen was, bedien
de hij zich in al de aange- • 
legenheden van den kerke-
lijken staat, van. de kunde 
en den raad van BANDINI. 
CLEMENS VIII. zond BANDJ-
,MI , met wien hij door- den 
vriendschapsband verbonden 
•was, als Vice-Legaat naar 
Bologna. Hij wist zich in 
•dien, post als een vader te 
doen beminnen en eerbiedi
gen. De Paus benoemde 
hem den 29 Junij 159^ tot 
Aartsbisschop van Fermo, 
en een jaar daarna wei-d hij, 
hoewel afwezig zijnde, tot 
.Kardinaal-Priester van den 
titel van de heilige SABINA 
Jenoemd. - D e « i n a a l * 
ÜANDINI werd den 10 ;No~ 

vember 1598 als Jegaat naar 
ricentino gezonden. Dit 

, gewest werd door deroovers 
verwoest, hij doorkruiste 
hetzelve zorgvuldig, om er 
de orde te herstellen. Over 
de met sneeuw en ijs bedekte 
oergen reizende, viel hij 
Vf>n zijn paard en brak zich 

-een been. Deze beenbreuk 
veroorzaakte hem zoo veel 
pijn, dat zijn aangezigt op 
« n a c h t als geneefver-
öuderd was, eft d a t 2 j j n e 

bynablondeharen geheel g'riis 
werden. Nadat Ci«1ENS-Vriï. 
Mrmre terug bekomen had, 

wilde hij er het huwelijl* 
van PHIMPBUS I I I . , hnia« 
van Spanje, met MAKGARE-
THA van Oostenrijk, doch
ter van den aartshertog KA-
REL, vieren; hij droeg daar
om aan. BANDINI op, om die 
vorstin van. een eiland, o/ 
drie uren afstands van h 
stad -aftehalen , hetwelk E;; 
deed, en haar , tot Jierrm 
in het pauselijk paleis bragf.. 
De Paus, aldaar op een' ver
heven troon gezeten, sprak) 
na MARGARETHA tot den hand
kus te hebben toegelaten, 
haren lof uit, enveteem^ 
haai; met' PHIMPPÜS- »Af 
DINI bedankte den Paus» 
naam der niemve koningin. 
met zoo vele wdspek»* 
heid, dat de geheelere
dering hem bewonderde, 
de koningin, om hem WJ • 
erkentenis uitdrukken,»; 

hem eenen ring van J» 
der groote waarde, m 
v e , dat aan BAMD*! *« 
scheidene nieuwe W* 
te beurt vielen, ^ J 

t o t B i s s c h o p ^ . ^ 

.md. Uitho* 
van zijne groote.béfijfiBJ 
in de redeneerkimdej, J8 

Deken van n*> "^ i t ht# 
legio }en0emiL^{^ 

men hem'den bijnaam 
zeer welsprekend*»J 
Hij was een gel^fl

 eTlJ 
een goede raadgeyei e* ^ 
groote genie. . ^ j ^ f 
men, een der befcw < /jS 
mannen van geheel ,,. 
Plotselijk door eene ^ 
getroffen overleed »* j , 
den 1 Augustus 1W' _ 
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den ouderdom van 72 jaren. 
Hij had verschillende schoo± 
ne redevoeringen geschre
ven, welke hij voor de Paus-
sen-, Koningen en Vorsten 
der Christenheid, bij ver
schillende gelegenheden had 
uitgesproken. 

BANDINÜS , een der oudste 
Schoolsche Godgeleerden, is 
de schrijver van verschil!ettde 
werken, teWeenen,in 15Ï9,-
in fol., en te' Leuven, in 
1555 en 1557 j in §ivo gé-" 
drukt. De overeenkomst van 
BANDINÜS met PETRUS LOM-
EARWÜS , heeft de vraag doen 
ontstaan , of LOMBARDÜS een 
letterdief van BANDINÜS was/,' 
dan of de laatste den eerste 
had afgeschreven ? Eetthandr 
schrift van de dertiende eeuw, 
in de abdij van Öber~Altaipfi 
bewaard, heeft deze vraag 
ten gunste van beide opge
lost. BANDINÜS heeft enkel 
het Werk van I«OMBARDUS 
willen verkorten, en -moet 
niet als een Ïetterdief be
schouwd worden. Hetzelve 
draagt ten titel-: Allreviatio 
magislriBANDTNt de libro 
Sacramëntorum magistri P#-
3t'M, iparisiensis episcopi, 
jideliier acta. Er zijn ech
ter nog beoordeelaars , die in 
de overtuiging verkeeren, 
dat BANDINÜS vóór PETRUS 
LOMBARDTJS geleefd heeft. 

BANDÜRI (ANSEOÏUS) , een 
Benediktijner van de Congre
gatie van MELEDA , \verd te 

"Ragusa in Balmatië gebo-: 
ren. Hij kwam in 1702 in 
Frankrijk, om er den smaak 
voor de gezonde oordeelkundé 

r, te putten. De Groot-Hertog » 
'van Toskanen,, die plan had, 
iom hem aan het-hoofd der 
.Universiteit van Pisa te 
; plaatsen t verschafte hèm al-
•;ies, wat hem -noodig was. 
de Akademie der ops chriften 

,:nam hem in 1715 als medë-
ilid'aan, en de Hertog van Or-
leans koos hem in 1724 tot, 

'• zijnen Bibliothecaris* Hij 
verliet alstoen de Abdij van 
' Saint Germain - des - Prés,, 
- alwaar hij sedert zijne komst. 
;in 'Frankrijk zijnen intrelc 
had genomen» Hij overleed 

;in 1743, in den ouderdom 
van 72 jaren. Men heeft van 
hém: 1.o Imperium oriënta
le, sive Antiquilates Con-
8ïantinópoUtan<s, 1711, in 
fol., 2 dl.» met platen; een 
geleerd werk, dat vruchteloos 
door •CASIMIR OUDIN wordt 
aangerand. BANDURI heeft hem 
in het voigende werk op eene 
wijze geantwoord , om hem 
met schaamte te overdekken» 
—, 2.o Numismata impera-

\ lomm romanorum a TMAJA-
$Ö J)ECIO ad PAJJEOLOGOS 

i AvGVSTöS. Deze verzame
ling in 1718, 2 dl-n.in fol. 
gedrukt, en met eene pen-

• ningkundige Bibliotheek ver
rekt , kwam te Hamburg, in 
1719, door de zorg van JOANNIS 
AiiBERTüs FABRICIÜS, met 
aanteekeningen in 4.to an
dermaal in het licht. BAN-

3 • 
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BURÏ verdient onder de me
nigte van uitschrijvers onder
scheiden te worden. —> Zie 
BAERE (LODEWIJKFRANCISCBS 
JOZEF B E U ) 1 

BANIER. — Zie BANNIER. 

BANIER ( ANTONIUS ) , te 
Clement in Auvergne gebo
ren , kwam zeer jong te Pa
rijs. Hij belastte zich niet 
eene bijzondere opvoeding, 
Zijne talenten verschaften hem 
eervolle middelen van be
staan. De Abt BANIER over
leed te Parijs, in 1741, in 
den ouderdom van 69 jaren. 
volhardend in den arbeid, 

en getrouw aan de pligten 
«er vriendschap, verdiende 
iwj de achting der geleerden 
en weidenkenden. Men heeft 
van hem verschillende wer
ken; i.o EqpMcaHo» hitio-. 
njrt». des faèles {Geschied. 
™n f ^verklaring fa-fabel-leer) 3 dl.nini2.mo/ 

Jhap der Afeademie vanop, 
schriften .verdiende* Hii 

2 d f tem titelt La3fy-
fologtè et les Falies el. 
Phqnees par VHstoire (De 
yjenleer en fabelkunde, 

°,or / « getclMéni* verl 

w e i n i / V 1 1 2 ' m o & **j* 
weinig werken over dit on
derwerp , well-A I i 
1PP,.^0 ^ , zo° vele se-

JL ie"™eeWen aanbieden; 
<•» «e Vertaling in het 

^ransch der Herscheppingen 
van ÖVIDIUS , 3 dl.n in 12.mo 
met geschiedkundige aanmer» '• 
kingen en verklaringen, waar
in men denzelf den schrank" 
ren geest ^ontwaart, als in 
het voorgaande werk. Et 
bestaat eene pracht-uitgave 
derzelve in het Latijn en 
Fransch , 1732, met depla» 
van PICART. Dezelve is in, 
luisterrijke pracht nog ovei-' 
troffens door die van Parijs, 
1767, 4 dl.niné.toplatoi.-
3-0 Verschillende Verhande
lingen voorkomend i« &e 

Gedenkschriften der' Akade-
mie van Opschriften. — *• 
Eene nieuwe uitgave der w-
schied- en letterkundige 
Mengelingen van ÜRGOsse 
(zie dat artikel), vat » 
derde vermeerderd. — »' 
Hij heeft deel gehad aan de 
nieuwe uitgave der Algen* 
ne geschiedenis der plegV 
heden van alle volken J 
wereld, 1741» r ^ " 1 » ^ 
enz. - Zi^ PICART. 

"BANISTERIHUMPÏWED); 
raadde in 1483, voorde^ 

van duizend ponden s tahg 
zijnen Heer en weldoe J 
HüMPHRED STAFFORDjW 
tog van Buclmglm^A 
zich bij hem verborg * 
en leverde henr » * \ m 
van RICHARD 111.5 IJ* veI. 
deed onthoofden. WW , 
haalt, dat deze trouwJ 
beid op de volgende vil 
door de schikking dey ^ 
zieriigheid gestraft w«™- c, 
oudste zoon verloor net» 

http://dl.nini2.mo/
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bruik zijner zintuigen, en 
stierf in eenen varkensstal. 
Zijne oudste dochter, die zeer 
schoon was, werd eensklaps 
niet melaatschheid geslagen. 
De tweede zoon, werd lam 
aan al zijne leden, en de 
jongste verdronk in een moe
ras. De vader, op zijne ou
de dagen van moord beschul
digd , . kon niet, dan met 
groöte moeite de handen des 
beuls ontgaan. 

BANKERT (JUSTUSofJOOST) 
uit eenen nederigen staat te 
Vlissingen in de provincie 
Zeeland geboren, verhief zich 
J&n Matroos tot Admiraal van 
Zeeland.. Hij was, in 1628 
als "Vice-Admiraal bij de be
roemde verovering der Spaan-t 
sche Zilver-vlftot, aan dé 
kust van Giiiategenwoordig, 
hielp in 1629 Fepwmbucoo jn 
Brazilië veroveren, en vocht 
in 1637 -~ 1638 op een geluk
kige wijze tegen de Duin
kerkers. Duinkerken was de 
eenige , toenmaals aan Spaw-
jieibehoorende zeestad, wel
ke door hare moedige schip
pers en gelukkige kaperijen 
den Hollanders meer te doen 
maakte, dan . de geheele 
Spaanscke zeemagt, en al 
hunne veroveringen in de 
Beide-Indiën. BANKERT werd 
voor de overwinning, welke 
hij over deze moedige vijanden 
behaalde, door de Staten met 
eene gouden keten en 800 
Guldens! beloond. Met één 
schip bood hij het hoofd aan 

dertien dier kapers ; waarvans 
hij er drie in den grond; 
boorde en gelukkig ontkwam. 
De vijanden, die zijnen moe* 
bewonderden, hadden hen» 
bijna gebeden, zich over te 
geven, opdat een zoo dapper; 
man, niet vruchteloos be
zwijken mogt, doch BANKERT; 
stelde zijnen zoon aan de 
kruid-kamer, en beval hem 
op doodstraf, op eenenwenl? 
van" zijnen vader den voor
raad aan te steken. Dit boe
zemde het scheepsvolk den 
moed der wanhoop in , en 
verschafte de overwinning. 

. Niet zoo gelukkig was hij 
in 1646 met het plan der her
overing van Brazilië, waar.-
aan hem voornamelijk het op
roer des scheepsvolks hin
derde, hij veroverde echter 
vijf Portugesche schepen, 
op welke zich, behalve twe& 
milioenen aan waarde, de 
Portugesche Admiraal, de 
Vice-Admiraal en de nieuwe 
Onder - Koning van Brazilië 
bevonden. — Hij overleed op 
de terugreize. ;" 

BANKERT (ADRIANUS)
 :, waar

schijnlijk de zoon van den 
vorige* In den oorlog waar
in Holland, den Denen te
gen de Zweden, hulp ver
leende, werd. zijn schip door. 
het ijs tot aan het Zweedsche 
eiland Wheen, bij Sc/wnen 
gedreven. De Zweden, die 
hetzelve reeds voor zekeren 
buit aanzagen, zonden echter 
nog tér betere verzekering 

4 . . • - ' 
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'twee oorlogsschepen, vier 
scheerboten, een brander en 
400 man landtroepen, om hem 
tot de overgave te noodza
ken, doch heldhaftig, bijna 
op eene wonderdadige wijze 
sloeg' BAKKEKT er door henen. 
—. ïh den oorlog, welken 
Nederland met Engeland 
voerde, en in welken' DE 
BUITEB zich zijnen onster-
ielijken roem verwierf, on
derscheidde hij zich bijzon
der, voornamelijk in den 
tweeden zeeslag van DE RUI
TER. Hij drong niet dezen on-
sterfelijkenheld midden door 
de vijandelijke vloot en be-
t v v i s t t e a a n ^ ^ / « ^ d e z e -

gepraal. Hij Overleed in 16-34. 

• tas (JOZEF) Ridder der 

^ r & S ! e J o e r d é h e m 

«ezelde hij' d e ^ - T T 

5"»fcte h » a | ^ ( f u g k o m S t 

welke IJsland en de #«. 
bridische eilanden bevatten. 
Zijne kunde, zijn vernuften 
zijne werkzaamheid, waren 
bij de langdurigheid dezer 
Zeereizen, dikwerf van k 
grootste nut. De inwoner? 
der Amerikaansche eilanden 
hebben hem de invoering va» 
den broodboom te danken 
In het jaar 1777 werd Jij 
tot voorzitter van de konink- j 
lijke Maatschappij te loH' 1 
den benoemd; juist deze eer j 
haalde hem verscheidene rij- ; 
anden op den hls, die hij 
echter gelukkig bestreed, ja ( 
hij werd zelfs later talen ; 
Koning tot Geheim-Raad,™ 
Riddeu der • Bdth-or^' »e" 
noemd, eene eer, die hem» 
als burger, het eerstele 
beurt viel , wijl deze orde het 
hem te danken had, dat zij 
dè papieren, van TA PEWW" 
SE, welke op deszelfsreiö» 
betrekking hadden, en des 
Engelschen in handen ware' 

gevallen, t e r u f . . ^ i X ' Daarna rigtte hij een AJ" 
kaansch gezelschap op, o» 
ook de tot dus verre v« 
wetenschap en handel ges«' 
tene landen van 4 / ^ " * 
dezelve te openen. In «f 
jaren werd BANKS zeer* 
de jicht gekweld; hij bere^ 
echter eenen hoogen ow 
dom, daar hij eerst den 9»^ 
1820 overleed. Zijne <&&% 
bare verzamelingen liet J

t 
aan het Britsche Museurft "* 
Eene der schoonste P ^ V 
ten van Memo-Brol«J£ 
welke onze oranjeïiê'n v 
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siert, öntvïftg naar hem den 
«aam van Bancsia. 

BANNER. — Zie BANNIER. 

<. BANNES (DOMINICÜS), een 
Spaansch Jakobijn, Hoogleer
aar in. de godgeleerdheid te 
Alcaïa t te Valladolid en te 
Salainanto, overleed te Me
dina del Campo, in 1604, 
in den ouderdom van 77 ja
ren. Hij was de Biechtvader 
van de- heilige THERESIA. 
Men heeft van hem een groot 
•Commentarium, in 6' zware 
deelen in fol. over het kort 
•begrip van den heiligen THO
MAS , wiens leerstelsel hij 
met geestdrift verdedigde. 
Hij heeft ook Aanteekenin-
gen op AR!STOTELES geschre
ven. De kunst, om met 
juistheid en smaak te schrij
ven, bezat hij niet. Hij was 
een zeer godvruchtig aman. 
Men beschouwt hem als den 
vader der beruchte physische 
voorbepaling, een stelsel, 
dat bij de Dominikanen zeer 
•ïn zwang i s , om de vrijheid 
•van den mensch, met de 
voorkennis van God te veï-
-eenigen» 

'. BANNIER (JOANNES) , een 
Zweedsch kapitein > had on
der koning GUSTAAF, het op
perbevel over de Infanterie. 
Hij werd door den generaal 
PAPENHE'IM tot tweemalen toe 
geslagen; maar na den dood 
van zijnen meester tot veld
heer 'der Zweedsche legers 

benoemd, overwon hij twee* 
malen de Saksers, sloeg de 
keizerlijken, en overleed na 
verscheidene overwinningen 
te hebben behaald, den 10 
Mei 1641 in den ouderdom 
van 40 jaren. BANNIER was 
de beroemdste der kweeke-
lingen van GÜSTAAF-ADOLF , 
en degene, Welke na hem, 
het 'besteden roem der Zweed
sche wapenen in Düiisch-
land handhaafde. BEAURE-
GARD, gevolihagtigde van 
Frankrijk bij dien veldheer 
heeft eenige grondregelen van 
hem - verzameld, Welke 'nut
tig kunnen zijn. BANNIER 
sprak dikwerf doch op eenen 
zedigen toon over zijne krijgs-
verrigtingen. Vooral her
haalde hij gaarne: » dat hij 
nooit iets gewaagd, noch zelfs 
eene onderneming ontworpen 
had , zonder door eene klaar
blijkelijke rede er toe aange
spoord te worden." Be aan
zienlijke vrijwilligers waren 
hem niet aangenaam in zijn 
leger: * Zij willen te zeer 
ontzien worden. De verschoo
ningen, ten opzigte hunner 
pligtvervullingen, welke zij 
overweldigen, of die men ver-
pligt is hun tbetestaan, zijn 
steeds een schadelijk voor
beeld , en bederven al de an
deren." Hij had ten opzigte 
der militaire verrigtingen, 
alle afhankelijkheid van zijn 
hof afgeschud, en zon het 
bevelhebberschap liever heb
ben nedergelegd, dan er be
velen van af te wachten. 
5 ! ' 
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» Waarom meent gij» zeide 
liy , tot zijne vertrouwelin
gen, dat GrAlLAS ell PlCCO-
ïiOMiNï nooit iets tegen mij. 
hebben kunnen uitrigten? 
Het is, omdat 2fij niets durf
den ondernemert, zonder de 
toesteinming der Staatsdie-r 
naars des Keizers."... Het 
was een zijner grondbegin
selen, dat de Onder-officie
ren, degene, die hen voor
gingen , moesten opvolgen, 
tenzij zij zich zulks geheel 
onwaardig hadden gemaakt. 
» Behalve, zeide hij, dat 
niets beter aanspoort, om 
wel te doen, .300 stellen de 
gewoonten, welke de officiers 
in Aiinne Corps verkrijgen, 
hen in staat,.om er op eene 
nuttiger wijze in te dienen, 
dan nieuwe officieren, al 
mogten deze ook bekwamer 
zijn. . . . Nooit kon hij dul
den, <}at Z i j n e soldaten zich 
vemjkten. , Zij z o a d e n da_ 

dehjkwt een loopen, zeide 
hy» en & zou slechts jan 
H e l hebben., HunAetplim-
fn^l Steden ^ t M n 
SR» Pa\ deze ^ n , wilde hg de hoofdstad van 
**&>** niet innemen. Zijn 
l S v W a s h e t z e l f d e mei 
ï a n i C l e ï e n ' d i e h i J d o o r d e 
2 , 1 e Ö «Sche id ingen 

h e S L l e l d a e e r « i hebben 

held i?«- 0 p o f f e r < l e n ' <** m « « hy met sterk op bele

geringen aan, en hij brak 
dezelve zonder tegenzin op, 
zoodra dezelve met te groote . 
moeijelijkheden gepaard gin* 
gen. Zonder een zoodanig 
gedrag zoij. zijn vaderW, 
AVeldra Van manschappen ont
bloot zijn geweest. . . Bj 
was zeer op Duitschers ge
steld , die onder zijne krijg* 
tucht gevormd waren, en i 
hield dezelve voor de beste 
soldaten der wereld- B-W" 
NIKB was aan zijne grondfec 
ginselen getrouw tot aan den 
dood zijner vrouw. Zij wig- f 
de hem op al zijne tosten 1 i 
en bezat de geschiktheid, , 
om zijne van natuur hevige ; 
hartstogten te, matigen. «>J 
was troosteloos toen ng aer 
zelve verloor. Toegeeft" ; 
ter de asch eener zoo gel"» 
koosde persoon naar W . 
bragt, ontstak hij » eJJJ i 
hevigen hartstogt voor « J ' 
jonge Badischepnnses,^ 
ke hli biï toeval zag. va ; 

log, roen l , . vade rbnd^ 
wat^et VPO^erp z y n e ^ 
schen was gewekt, hem 

heel onverschillig. .J*0 e, 
enkel aan zijne ^ " J j i 
Door zich naar het kaj» 
van 4 ^ / / t e gegeven, ^ 
zij w a s , s t e l d e > * £ , 
vermetele Wijze naJ'f £ ïn 
aan de opspraak W 0 " ' ^ 
het veld terug gekeeï«i'o 

hij niets anders, "an. V 
tafel houden, om op «? n , 
zondheid dersohoonetettj 
ken, op welke Wj f < J , 
verliefd was. Op den W' 
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op welken hij de toestemming 
van den Markgraaf van Ba
den, zijnen aanstaanden 
schoonvader ontving, gaf hij 
een prachtig feest, en liet 
200 kanonschoten lossen, die 
zelfs, tot in Cassel gehoord 
werden. Men dacht aldaar 
stellig, dat de legers hand-
gemeen waren, zoodat de 

\ predikanten en het volk naar 
de kerken vlogen, om God 
te bidden. Het huwelijk 
werd gesloten. BANNIER hield 
zich enkel met zijne nieuwe 
liefde bezig, en liet aan zij
ne luitenants de zorg over, 
om de krijgsvërrigtingen te 
besturen. Hij leefde slechts 
eenige maanden na eene ver-
bindtenis, die voor zijn be
roep en zijnen ouderdom veel 
te hevig was. 

BANZERUS (MARCUS) , in 
1592 te Augsburg geboren, 

. alwaar zijn vader GEORGE 
BANZERUS, goudsmid en di
amantslijper was studeerde 
in de geneeskunde, in wel
ke faculteit hij te Bazel in 
1616 den doctoralen hoed 
ontving. Hij werd in 1619 
te Augsburg in het genees
kundig collegie opgenomen, 
en oefende er zijne kunst 
gedurende verscheidene ja
ren uit. Zijne gehechtheid 
aan de leer van LUTHER was 
oorzaak, dat hij zijn vader
land verlaten, en van stad 
tot stad.vlugten moest. Hij 
overleed in 1664, te Wit-
tenberg, alwaar hij eenen 
ïeerstoei in de geneeskunde 

bekleedde. Men heeft van 
hem eene verhandeling over 
de geneesmiddelen, die zeer 
gezocht wordt, enten titel 
voert: Kabrica receptarum 
etc: Augsburg, 1622, in g.vo 

BANZEÜS , natuurlijke zoon 
van PHARNACES , koning van 
Phrygiè' en 31ysië, en een 
bekwaam veldheer, sloeg de 
ruiterij van AGESILAUS, bij 
Dascylium.; Zjjn broeder he-r 
val hem - AGESILAUS te doo-
den, doch hij was tot dezen, 
manslag niet te bewegen. 

BAONÏA (CECIMA) , eene 
dochter van den graaf MAN-
FREDÏ DE BAONO, van Pa» 
dua, werd verloofd aan Ac-
CIOLINÜS s bijgenaamd den 
Monnik , die haar verstiet, 
wijl GERARDUS CAMPISIIMPE-
Rius, haar verkracht had. 
Er ontstond bij deze gele
genheid niet alleen een on
verzoenlijke haat tusschen 
deze beide familien, maar 
zij gingen daarenboven tot 
dadeiijkheden over, en er 
werd aan beide zijden veel 
bloed gestort. BAONÏA huwde 
later met JACOBUS DAIIESMA-
NINUS , en bragt hem ver
scheidene kinderen ter we
reld , welke de tiran Accio-
MNUS, de zoon van den bo
vengenoemde alle deed ster
ven; dit gebeurde omtrent 
het midden der dertiende 
eeuw. 

BAO^IA (DARIA), eene do.ch-
ter van AJ&BERTUS DE BAO* 
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KO-, en echtgepoote van GE-
KARDUS C A M P I S A H P E R I Ü S , UI 

het voorgaande artikel ver
meld. Zij vreesde hoege
naamd geene gevaren; want 
toen de woedende AccioW-
Mirs, uit haat tegen de fa
milie BAONO, den jongen 
WHJCEH CAMPISAMPERIÜS op 
het marktplein doen dooden, 
en zijne verminkte ledema-
ten tot eene prooi der hon
den gelaten had; begaf zij 
zich des nachts met hare 
zuster MARIA naar dat treur-
tooneel, verzamelde al de 
deelen des ligchaams van 
dat kind, en begroef dezel
ve op het kerkhof van den 
heiligen ANTONIÜS. Deze 
moedige daad in 1250 voor
gevallen, was oorzaak, dat 
men, ter eere van DARIA , 
den naam van Vaïlis Da-
rits, aan een vlek gaf op 
het gebergte Euganées ge
legen. 

Zie JoAMYES de Vooper. 

BAPMSTA (HORTENSWS) , 
zoon van den beroemden na-
tuurkennër STEPHANUS en 
v » n fiERNARDlNA DË AjUBX-
ANDRIS DE FROSINONE, werd 
na elkander doctor in de god
geleerdheid, kanonik van 
re™*>.Aartspriester van 
MYascuU, en eindelijk, door 
middel van den kardinaal 
AteXANDER FiRNESE tot Bis -
schop van Veroti benoemd, 
en | o r P a u S p I i r s y . d e n 
28 JXovembee 1567 in het 

bezit van dat Bisdom ge. 
steld» Hij heeft twee kerk
vergaderingen gehouden, en 
met toestemming des Pau-
ses het klooster der religi
euzen der orde van den hei
ligen BENEDICTÜS Ü St. 31A-
MA deFranconilus••gesticht. 
HORTENSIUS overleed als een 
uitmuntend Bisschop , in 
1594s en heeft eene verhan
deling de Rerum ümversi-
tate nagelaten. 

BAPTISTA (PETKTO), een 
religieus der orde van den 
heiligen *"* FRANCIHHM» <f 

was te Castel-San-Ste-
p'hano., in het Bisdom Avih 
geboren. Vroeg reeds ging 
hij in de orde, en na, m 
dezelve verschillende bedie
ningen te hebben bekleed, 
werd hij naar de PMüppyn-
sche eifanden gezonden, men. 
benoemde hem eerst tot pri* 
oor teMtoilfa, daarna tot 
commissaris. 1^593 werd 
hij door den landvoogd bo-
uiz naar Japan gezonden 
ten einde aan het verlangen 
van den keizer van dat nj* 
te voldoen, die naar de va
ders Franciskanen verlangde» 
Wier heiligheid en onver
schilligheid omtrent j * 
aardsche men hem zeeï g 
prezen had. Deze rehg*r 
wilde niet vertrekken, «4 
na verscheidene Theologa" 
ten ten opzigte der Bw* 
van GREGOKIUS A I U - . . 
hebben geraadpleegd, ai 
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hém ëenparigïijk, antwoord
den, niet alleen, dat hij 

, kou;, maar dat hij zelfs ter 
hulp van de kerk van Ja
pan moest gaan,;: te meer 
daar zijne orde sedert kort 
eene andere Breve van Six-
Tus V. had ontvangen, van 
later dagteekening dan die 
van CfREGomüs, krachtens 
welke de Franciskanen ge-
rustelijk in geheel, Indiè' 
het Evangelie konden gaan ; 
verkondigen. BAPTISTA 'en 
degene, die hém vergezel- • 
den, vertrokken den 20 Mei 
J593 van Manilla. In de 
havenj van Mrando aange
komen, liet Pater> CTOMEZ 
vice - provinciaal hen begroe
ten , hun zijne diensten aan- ' 
bieden, en. noodigde hen 
uit , om in zijn huis van 
Mrando te komen» • Deze 
afgevaardigden: begaven zich , 
in de maand Augustus naar 
Nangoya , na meer dan ee
ne maand te Nangazaqui bij 
CJOMEZ t e heliben doorge-
brag t . E e n H e e r FAXKGAVA 
genaamd met FARANDA, die 
de afgevaardigden vergezel
de , een mondgesprek gehou
den hebbende, overlegde met 
hem op wat wijze men hen 
zou kunnen misleiden. Hij 
verkreeg echter voor hen 
een gehoor bij den keizer 
aan wien zij vrij schoone 
geschenken gaven, en die 
hen eerst zeer wel ontving, 
maar toen hij zag, dat de 
gouverneur der Philippijn-
*c& eilanden niet sprak van 
zich aan den keizer van/a-

pan te onderwerpen, pntstak 
TAYCO-SAMA zeer in toorn» 
en slechts te naauwernood 
stond hij aan de afgevaar
digden toe, Japan te bezoe
ken, zonder er echter te 
mogen , prediken. BAPTISTA 
had echter geheel andere 
bedoelingen, en na eene 
spraakkunst en een woor
denboek , van vader GO&IEZ 
te hebben ontboden> leerde 
hij de taal des lands. Zij 
begonnen kort daarna'; de 
bediening, ,van zendelingen 
urtteoefenen, • zich verlaten^ 
de, op hun karakter, van af
gevaardigden des landvoogds 
der PMUppijnsche eilanden. 
Zij vonden later het middel, 
om in de gunst des keizers 
te -dringen, , door hem te 
vlejjen. TAYGO-SAMA nam 
het verzoek aan , dat zij hei» 
deden, om te Meaco een huis 
te mogen bouwen , hetwelk 
hun werd toegestaan. Zij 
gingen verder : zij lieten ee
ne kerk bouwen, waarin zij 
den dienst met even zoo veel 
luister als in Spanje wilden /' 
verrigten , hetwelk aan vele 
Grooten des Rijks mishaag
de , die hun dienaangaande, 
doch vruchteloos raad. gaven. 
BAPTIST-A liet kort daarna te 
Ozaca onder den naam van 
Betnleè'm een klooster bou
wen. Toen zij openlijk ïn 
eene verlatene kerk buiten 
Nangazaqui' hadden willen 
prediken, werden zij ver° 
pligt die plaats te verlaten, 
en keerden naar Meaco te
rug* Toen BAPTISTA kort 
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daarna, met verscheidene 
anderen gearresteerd Was, 
werden zij gekruist. Pater 
BAPTÏSTA hief aan hetzelve 
den lofzang van ZACHARIAS 
aan, welke al de anderen 
met eenen moed en eené gods
vrucht ten einde bragten, 
dat zelfs de ongeloovigeri er 
door getroffen waren. Dit 
gebeurde in 1597. Onder 
verscheidene wonderdadige 
zaken, welke men van dien 
Religieus verhaalt, verzekert 
men, dat hij opeenenPink
sterdag een Japoneesch meis
je genas, dat geheel met me-
iaatschheid bedekt was, en 
en dat er te gelijkertijd als 
tongen Van vuur op de hoof
den van al degene versche
nen , die bij dit wonder te
genwoordig waren, waarvan 

werden. URBANUS VIII 
plaatste 30 jaren daarna BAP-

OhampaSne een schilder 
Wat een b i j z ^ d e T l S t 

5 Sr Jis*r,ak ™ de 

voortbrengSlen SSTT*8 ' 

* . alwaar hij üJ
mlen' 

« * werkte, J
w £ ZJ«'!ïen 

™» schilderen hi br ' T * naa«wWj„. " J, ^zonder i« J „ "S «avolede. Htw ïs waar» dat U"b l 

* a d t h'J na zijne 

terugkomst 'uit Italië den 
Italiaanschen smaak zocht 
te- behouden; maar desniet
tegenstaande hadden zijne 
beelden altijd een Vlaamsen 
voorkomen. Hij overleed in 
1681. 

BAPTIST»! (JoANNES BAPMS-
TA STRUCK , bijgenaamd), een 
toonkunstenaar te Florence ï 
geboren, overleden in 1740. ' 
Hij heeft drie zangspellen in j 
het licht gegeven, te weten: > 
Mëleagre, Manto la fée, 
Polydorë* Zijn roem steunt 
voornamelijk op de KmtaUn, 
Die van JÖmïoiMIET en H> 
nAKLlEt is bewonderens
waardig door derzelver ge
heel streelend jmizijk. Hij 
is de eerste geweest, die 
de kleine basviool of de 
violoncel, waarop hij mees
terlijk speelde, heeft bekend 
gemaakt. LODEWIJK XIV. 
gaf hem eene jaarwedde. 

BAR (DIONYSIÜS DE) , zoon 
van JOANNËS DE BAB , Heer 
van Baugy, die Raadsheer 
der Koningen KAREL VII. en 
liODEWWK XI- was, en wj 
die vorsten zeer in aanzien 
stond, was uit eene adellij
ke familie van Berri. Nadat 
DIONVSIUS den geestei^" 
staat omhelsd had, werd WJ 
eerst Kanonik van M^LeS\ 
daarna Aartsdiaken vaniw* 
bonne en Protonotaris van 
den heiligen Stoel. VIï&& 
»E VARIE, zijn schoonbroe-
der, vraagde voor hem aan 
Paus PAUITÜS I Ï . , met Wie» 
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hij in zeer naaüwe vriendschap 
had gestaan, het Bisdom 
Xiodèves maar vernomen heb
bende , dat de dood Van den 
Bisschop van Lodèves niet 
wezenlijk was, zoo als men 
zulks had uitgestrooid, zoo 
gaf de Paus aan DIONYSIUS 
het Bisdom van Sf. P&pótiZ, 
dat kort daarna open kwam. 
Eenige jaren daarna werd hij 
naar het Bisdom Ttillës xev* 
plaatst, alwaar Juj den 25 
Maart 1472 zijne intrede deed. 
Het schijnt, dat n'ïèn reden 
had, om over zijn bestuur te 
vreden fe zijn , maarhijver-
liët zijne kerk in 1495, om 
naar St. Papoul teviig iëkee-
ren , dat hij tot in 1517 be
stuurde, in- welk jaar hij 
overleed. Hij SYevdteBour^ 
ges begraven,- alwaar meh 
dit opschrift op zijn graf 
leest: 

Prrcsul erat Sancti Pojpuli Dl-
omsivs illi 

Nomen, et è, BARRO nolbilitatis 
hmins 

At decus hoc ma^nis quod cum 
virtutibus artes 

Una omnes rietor ab hoste tulit 
Qui si forte polos nondum te-
' net, Altitonantem , 
Propter eum pre&bus sollici-

tate piis. 
Men ziet uit dit grafschrift, 
dat deze Prelaat een zeer ge
leerd man is geweest. Men 
kent echter slechts een door 
hem geschreven werk', dat 
hij in 1500 over de geregte-
Mjke sterrenlöopkiuïde in het 
licht gaf, en waarvan men 
het handschrift in de Bibli
otheek der Augustijnen in de 
voorstad St. Germain teP«« 
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rijg aantreft. Dit in het La
tijn geschreven werk is niet 
gedrukt geworden. De Heer 
BALTJZE haalt in zijne QËM 

schiedenis van Ttilles bladz. 
235, ëënige stukken uit h.et~ 
zelve aan. 

: BARABAS, een beruchte 
dief, moordenaar, en oproe-
rig mehsch, dien PILATCJS, 
op verzoek deH Joden, eik 
bij Verkiezing voor JESUS 
CHRISTUS i in vrijhéid'steldè. 

BARAÖH of BARAK: , vierde 
regter der Hebreërs regeerde 
dit volk gemeenschappelijk 
met DEBORA , overwon Sisara 
omtrent het jaar 1285 vóór 
J . C. én verloste Israël 
daardoor van de slavernij van 
JABIN, Koning der Kananeërs. 

BARACHIAS, vader vanden 
Profeet ZACHARUS , en een 
naam, dien vele andere Jo
den gedragen hebben. 

BAUKADAT of VARADAT 
(Heilige) een Kluizenaar uit 
het Bisdom Cyr, van wien 
THEODORETÜS melding maakt, 
leefde in eene soort van kooi, 
die van alle kanten open was, 
zoodat hij aan al de önge-
stadïgheden der lucht was 
blootgesteld: zijne kleeding 
bestond uit vellen van wilde 
dieren. De zonderlingheid 
dezer boetpleging 'deed de 
verdenking van ijdelheid en 
frotsehheid op hem vallen, 
maar de bereidvaardïgheid, 
met welke bij aan den Pa-

i 
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triarcb. van Antiochië ge
hoorzaamde, die hem beval 
zijne poning te verlaten, be
wijst, dat hij er niet uit 
menscheJjjfce inzigten aan 
gehecht was . H i j * verbleef 
daarna in de opene lucht, 
meestal de handen naar den 
Hemel uitgestrekt houdende, 
en hoewel zijne gezondheid 
zeer zwak was, oefende hij 
echter al de gestrengheden 
van Kluizenaars uit. — Zie 
P.vriucnjs (Heilige), SIMEON 
STYMTUS (Heilige), Doim-
MICÜS LORICATUS (Heilige), 

BARAK. •— Zie JBARACH. 

BARANZANO (REDEMPTUS), 
*!& «arnabiter Monnik, in 
1590, in den omtrek van 
Tercelli in Piemmt gebo
ren, Hoogleeraar der wijs
begeerte en wiskunde te A?i-

Jvaar Ai| zich glswys^eren 

É f to^ .ondezigeidde? 
% « een der eersten ffe-
weest, die den moed hll 

ren. Jiy overleed te Mon-

^AzeelEIi\{ A ^ O N I Ü S ) , 

fj m hetwelk hij e e . 

nigen tijd , uit zucht voor de 
eenzaamheid, op eene land-
hoeve, woonde, werd hij 
LAUREGIUS bijgenaamd. Hjj 
schreef 25 boeken in den 
smaak van het heldendicht, 
die gezamenlijk 74060 dicht
regels beyatten. Onder deze 
boeken vindt men de' gedich
ten , Palifodia, Lavanduh, 
liwstictB, Echalon, Poliè ( 
monareis, Elegia, Fosck- \ 
ra, Caïliopea, Musonea, \ 
Baraietta, Antonia, £a«- ' 
reja, Centena, Èovea, Bal-
tyopes, Camjiipetrea, AM-
tenoreis, sCrorgosUSy ^ " 
mella, Polidoreis, faW> 
Protesilaris, Metrologith 
PUeginis en Fragmewta val-
gariwm, rernm,. ens.eemge 
andere onder den naam YM 
4pollinea sivè de niiflf 
Apollinü,".' " Monoso&h 
Cribaiura et Dïsdnia BAH-

BATELLA verliet later de lan
delijke levënswi/ze en on
derwees te Udino de redf 
neerkunde,, alwaar ; hij •' » 
eenen zeer hoogen ouderdom 
overleed. Hij was de boe
zemvriend van XICHÜS J* 
MNXONIUS, en deze iaat * 
m a a k t i n d e F ^ T ^ f ' J 
scriptorum eene eervolle»!*' 
ding van hem. 

BARATIERCJOAMËSFHIWP-
PUS) , deze bekende 9™ 
werd den 19 Januaril"; ' 
te Sc/iwahacA,^/^ 
berg geboren. Zij» v

 n 
was na de intrekking ' 
het edikt van &«»*"£& 
Frankrijk gevlwgt, «° "a 
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zich in Schwahach nederge
zet, alwaar hij predikant-
der Fransche gemeente werd. 
Hij wijdde zich geheel en 
al aan de opvoeding van zij
nen eenigen zoon toe, die 
in zijne prilste jeugd,reeds 
even' zoo vele geschiktheid 
als leerzucht aan den dag 
legde; in zijn derde jaar kon 
deze reeds schrijven, en al
vorens nog zijn vierdejaar ten 
einde was , sprak hij reeds 
Latijn, Fransch en Hoog
duitse» , zonder tolk noch 
spraakkunst, maar enkel door 
den omgang geleerd. Het 
Grieksch en Efebreeuwsch 
leerde de jonge BABA-HER met 
even' zoo veel gemakkelijk
heid, ja in zijn zevende jaar 
vervaardigde hij een He-
breeuwsch Woordenboek, en 
in zijn tiende jaar kon hij 
eenen Hebreeuwschen Bijbel, 
zonder punten, vlug in het; 
Hoogduitsch, Fransch of E.a-
tijn vertalen. Zonder mon
delings onderwijs, leerde hij 
het Arabisch, Syrisch en 
JEthiopisch, bijzonder ech
ter was hij op de beoefening 
der schriften van de Rafilj-
nen gesteld. Toen hij zich 
op de sterrekunde toelegde, 
was hij na dertien dagen 
reeds in staat, om belang
rijke vraagstukken optelos
sen , enkel uit boeken leerde 
hij de gesternten kennen, en 
derzelver loop berekenen; hij 
vervaardigde zelf een Astro-
fabium en vond ook zelf de I 
berekening van hetzelve uit, j 

*H» DEKT» 
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Toen hij zich drie maanden 
lang aan deze s t u d i e l i a (1 
toegewijd,; legde hij, nog 
geen 14 jaren oud zijnde^ 
zijne denkbeelden over de 
lengtemeting, aan de konink
lijke Akademiën te Londen 
en Berlijn voor. Te Malle 
onderwierp hij zich aan een 
onderzoek in de wijsbegeerte, 
schreef na den afloop van 
hetzelve 14 Thesis over be
oordeelende, wijsgeerige en 
letterkundige onderwerpen, 
die des nachts gedrukt wer~ 
den, en welke hij op den 
volgenden dag, 9 Maart 1735» 
voor meer dan 2,000 toehoor
ders , met eene vlugheid en 
schranderheid verdedigde, 
welke algemeene verbazing 
verwekten. De koning van 
Pruissen, aan wien de jon
ge BARATIER werd voorge
steld , liet hem naar Halls 
terugkeeren» om aldaar de 
regten te hooren, schonk hei» 
100 Rijksdaalders, behalve 
eene jaarwedde, gedurende 
de Universiteitsjaren van 50 
Rijksdaalders; de koninklij
ke maatschappij van weten
schappen nam hem onder hare 
medeleden op. Opdat zijne 
studie in Malle niet met zoo 
vele kosten zoude verbonden 
zijn, moest de aldaar staan
de predikant JABLONSKI met 
zijnen vader, die intusschen 
Predikant in Stettitt gewor
den was, ruilen. —• Op de 
Universiteit bevlijtigde hij 
zich voornamelijk op zijne 
hoofdstudie, gonclei ctaom 
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aüne andere Iievelingsstu-
diën uit het oog te verlie
zen, en bijzonder legde hij 
zich op de beoefening der 
Egyptische oudheden toe. 
Beêds dacht hjj tot derzel-
ver verklaring eenen nieu
wen weg gevonden te heb
ben, toen de dood op den 
5 October 1740 aan het aard-
sche bestaan dezer _ vroeg 
ontlokene genie, in het 
twintigste j a a r . v a a z i i n e n 

ouderdom een einde maakte. 
Eene boosaardige verzwe-
ï ing, waarmede hij rgeds 
in zijn tiende jaar was be-
hebt geweest, was, daar 
dezelve eene tering ten ge
volge had, de voornaamste 
oorzaak van zijnen vroegen 
dood. Hij geleek eene te 
vroeg ontlokene bloem, die, 
ondanks de beste verzorging, 
spoedig verwelkt. Intus-
schen is het 'niet ondienstig 
hier optemerken, dat er in 
de verrigtingen dier vroeg
rijpe geleerden, gewoonlijk 
veel kwakzalverij van den 
kant dergene, welke er be--
lang bij hebben, en' eene 
groote ïigtgeloovigheid van 
den kant des publieks ligt 
«pgesloten; en ten bewijze 
Jat z«lks ook wel degelijk 
»c t geval met den jongen 

ÖARATIER B s o ••*:--- ' 

hLde,ntevJe5 welke ' « « «em. toeschrift, 
lezing- den "LJ* „ n n 

ih ...°... i , . &eest zoo zeer 

men 
en welker 

1 " " " t U 

«em. toeschrijft 
lezing- den 'Lt 

S e = „kkin l b^gCln Z 
S £ n

V e r S e « ï d zijr 
ï 2 „ i ? ' en * * weinig 

ïen, om den jongen omnis-
cius, noch in het vak van 
letterkunde, noch in dat 
van wijsbegeerte, noch in 
dat .van wiskunde, noch in 
dat van sterrekunde, aante-
halen, niettegenstaande hij 
over al deze wetenschappen 
geschreven heeft, —Koning 
FREDERÏK van Pruissen, die 
ligtelijk eene vooringeno* j 
menheid tegen de gerucht
makende menschen opvatte, 
vraagde hem, of hij met de 
regtsgeleerdheidheJtearf was. 
De jongeling was verplig*, ' 
öni zulks ontkennend te be
antwoorden. Gadanteww 
beoefenen, hernam de vorst, 
alvorens u voor eenen W 
leerde iiittegewn. 

BARAZE (CYJPBI.4NUS), een 
Jesuit, en beroemde missi
onaris der Moxiërs,, toen-
maals bijna onbekende vol
ken van 'Zuid-Amerika, W 
trent den 13.": graad Z..J; 
Deze ijverige religieus, n« 
alles voor allen makende; 
bewees aan die wilden, <* 
hen voor J. C. tewinne» 
allerlei diensten; hijbeg 
door hen in gezeIscHg 
te verzamelen, leerde, ** 
linnen maken, en diehj» 
ten nitoefenen, welkej* 
het leven het n o o d * » , 
ste waren; en om J * ^ 
bestaan te voorzien5°' 
nam hij dé reis van ö«» 
Cruz del Sierra, y**™ 
hij , door eenige Jj»'*' . 
geholpen, tv^ee toj* 
koeijen. en. sferen »«* 
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bragt. Hij Bouwde eene 
kerk, en door deze natie 
te beschaven, onderwees hij 
haar de wetenschap des heils. 
Zijn Apostolische arbeid be
paalde zich niet tot die vol
ken , hij zocht andere nog 
onbekende op , hij vond er, 
die nog zoo barbaarsch en 
onbeschaafd waren, dat zij 
de menschen even als wilde 
dieren op de jagt vervolg
den ; het gelukte hem dezel
ve te verzachten, en hen 
aan het juk vanJESUs CHRIS-
sus te onderwerpen* Naar 
mate, dat hij veroveringen 
voor den godsdienst maakte, 
door ongeloofelijke werk
zaamheden en vêrmoeijenis-
sen steeds meer en meer 
landwaarts indringende, ont-

- moette hij wilden, die op 
hém aanvielen, en hem, den 
15 September 1702, in het 
61.e jaar van zijnen ouder
dom, na eenen 27 jarigen 
Apostolische» arbeid, het 
ligchaam doorstaken en het 
hoofd doorkloofden. 

BARBA (ALVARÈS-ALONZO), 
Pastoor van Sint Bernardus 
van Potosi in het begin der 
17de eeuw, is de schrijver 
van een zeer zeldzaam boek, 
Arte de los metalles genoemd, 
Madrid, 1640, in 4.<-o In 
1729 werd hetzelve in 4.*o 
herdrukt, en bij deze uit
gave heeft men de verhan
deling van AIONZO-CAWLLO 
lasso , over de oude Spaan- | 
sche mijnvveriten gevoegd, I 
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maakt met w ' F o ü R C R O * 
zijn werk. s e w a S van 

BARBAIMIiLo f A T « 
H I E R O N Y M Ü S DE C M S T S ? 
Madrid geboren, e n i ^ 
overleden, schreef verschil 
lende Blijspelen, die i» 
Spanje met geestdrift ont
vangen werden. Zijn z 1 l i . 
vere en sierlijkestijl, brast 
veel toe ter volmaking van 
de fcpaansche taal; dezelve 
bezat iets van de Bomeïn-
sche gemanierdheid. Zijne' 
tooneelstukken zijn zedelijk 
en vrolijk. Men heeft no«-
van hem: Avanturas de if. 
Diego de Noche\ 1624, in 
8 . v o • " , • - • ' ' " 

BARBANCOIS (KAREÏ, H E M -
ON. Markgraaf van), een 
zeer bekwaam akkerbouw-
kundige, aan wien het 
menschdom vele verbeterin
gen ïn de nuttigste aller 
kunsten te danken heeft, 
werd den 17 Augustus 1760 
op het kasteel Villegongis 
in Berrigeboren. Hetschijnt 
niet, dat de markgraaf vatt 
BARBANCOTS eenige bediening 
heeft waargenomen. In zijn 
kasteel afgezonderd, heeft in 
zich geheel aan den land
bouw toegewijd. De verbe
tering van den ;ploeg, de 
zorgvoorgeschikte en vrucht-
baarmakendehesproeijingen i 
de beoefening derphysische 
wetenschappen, in derzelvei' 
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betrekking met de bouw
kunde , hebben zijnen geest 
bijzonder bezig gehouden. 
Hij isden\7Maart 1822 over-, 
leden. De Heer BONNEAU 
heeft Aatiteekeningen op het 
leven pan den Markgrattfvcm 
BARBASgois, Chateauroux, 
in 8.TO in het licht gegeven. 
Er wordt in deze aatiteeke
ningen gezegd, datBvnBAN-
§ois over de wetgeving, de 
staatkunde, de geldmidde
len , de opvoeding, 'de bron
nen van welvaart van Frank
rijk enz. geschreven heeft. 

BABBANPON de C(my(FRAtf~ 
cwus), Werd in 1560 in 
aj'n kasteel van Varanne, 
aan de Oise, bij Noyon 
gelegen, gearresteerd. Hij 
was verdacht eene menigte 
Wapenen in zijn huis ge
maakt te hebben. Na een 
«nauwkeurig onderzoek wer
den er echter geene andere 
» ?ene„ dan dfe, w e Ï Ï h ï 
*?tOTn gebruik noodig had, 
J>U hem gevonden. Hiixvevd 
^ w a l i n g aan H A S 
•OE ̂ ÉNWS toevertrouwd, die 
^ch > r g voor hem stelde. 

Jjn_S* .De»» t egenwoordi! 
H ï r d u r e e n e n kanons-
Jgf* « « e n . Ondanks 

» a W ' l J ? ^ ^ ge-

«mnzoon van M,c,^ël l m 

BARBAKKJON Luitenant des 
Eonings in Picardië, die 
groote goederen in dat ge
west bezat, ten tijde dat 
ANTONIUS VAN BOURBQN , 
Hertog van Vendame, er 
landvoogd van was. 

BARBARA (Heilige) eene, 
door de standvastigheid van 
haar geloof, beroemde maagd, 
was de- dochter van Diosco-
RÜS, een' der woedendste 
aanhangers van het Heiden
dom. Wijl deze barhaarsche 
vader haar, noch door lief" 
koozen, noch doos .•bedrei
gen , het geloof van 3. C 
kon doen verlaten, zoo hieuw 
hij zelf haar het hoofd at; 
METAPHRASTES is van ge
voelen, dat zulks te iielto-
polis geschiedde, maar waar
schijnlijk is het, dat zulks 
te Nïcomedië plaats had» 
Sommige schrijvers hebben 
gemeend, dat'deze Heilige 
onder Keizer MAXIBHANÜS, 
andere onder MASIMINUS, 
die AMSXNADER SEVERUS an 
240 opvolgde, den martel
dood zoude hebben, onder
gaan. In het algemeen komt 
men in de omstandigheden 
van dien marteldood niet wc» 
overeen', die daarom opzw» 
zelven niet minder vw 
waarheid bevestigd «|> . 
vereering, welke de B«* » 
van de vroegste tijden w» 
aan deze heilige Maagd w 
wijst, kan tot het spreken
de gedenkteeken vani «™ 
zelven dienen. Het üoon»" 
sche Martyrologium, dat n 
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den 4 December van de hei
lige BARBARA melding maakt, 
zegt dat zij te Nieomedië 
onder MAXIAUNUS den mar
teldood onderging. Zie CA-
ÏIIARINA (Heilige). 

BARBARIGO (MARCUS) Doge 
van Venetië', volgdein 14S5 
JoAfJNES MoCENIGO * Op , . eO 
regeerde derepubliekslechts 
negen maanden. : 
. ' ; . ' ' . " ' : : . : • ' • ' • • ! • ' « • ' 

BARBARIGO (AÜGUSTÏNÜS) , 
Doge.van Venetië-, die zij
nen broeder MARCUS opvolg* 
de, overleed in 1501.;. Het 
was té zijnen tijde, ^dat de 
veroveringen van KAREIÜ 
"VIIL , geheel Italië ver
ontrusten. Men sloot tegen 
hem den 31 Maart 1495 een 
vermogend eedgespan, en 
deze verbindtenis werd door 
den slag van Fomquë ge
volgd , -vvelke den '5 Julij 
van hetzelfde jaar geleverd 
werd. KAREI» versloeg de 
fcondgenooten in denzelven. 
BARBARIGO was in ss^ne andere 
ondernemingen gelukkiger, 

BARBARIGO (GREGORIUS) , 
«Kardinaal, Bisschop van 
Padua, den 16 September 
1626 nit eene adellijke Ve-
netiaansehe familie geboren, 
was met den afgezant der 
Bepubliek ALOISIO CONTA-
EENO, bij de onderhandelin
gen tot den vrede, die in 
1648 te Munster gesloten-
werd, tegenwoordig>alwaar 
bij eene naauwe vriendschap 

T 

h sloot, met den ApostóIischèK? 

Nuntius EABIO cmirmï 
toen IHJ onderden naam valK 
A^XANDER VII. Paus was 

;. geworden, h e m n a a r j { 0 f e 
. beriep, eerst tot zijnen h u i s ^ , 
prelaat, daarna totBisfecW : 

;: van Bergamo-, en eindelijk 
i; den 5; April 1660 tot Kar-
! dinaal en; Bisschop van Pa-
I dua (benoemde* Bij overleed" 
den Ü9 Junij 1697 in den >' 

I geur; van heiligheid j en om r 
; zijne deugden, die dèo:ogen^ 
; op hem hadden doen Vallen, ' 
.! om op den stoel van denheiïi-
•: gen .PETRUS te worden gé--"' 

plaatst, algemeen betreurd. 
Ten gevolge van éen besluit S 
van de Congregatie der kerk- -; 
gebruiken'", die zich met zijne 
zaligverklaring bezig hiéld: i r 
werden zijne stoffelijke over
blijfselen den 27 Mei 1725 
weder opgedolveii, én naar 
eene nieuwe grafplaats over-
gebragt, die voor hem, op 
bevel derzelfde Congregatie, 
in de hoofdkerk van Padua 
in gereedheid waB gebragt. 
Toen zijne kist geopend 
werd, vond men zijn lig-
chaam nog ongeschonden en 
in zijn geheel, niettegen
staande hetzelve reeds 28 
jaren begraven was, van-
welk bevinden men in .te
genwoordigheid van den Kar
dinaal JOANNES FRAKCISCUS 
BARBARIGO (zieonder), Bis
schop van Padua, neef van 
den overledene, van het ka
pittel zijner kerk en van 
verscheidene te dien einde 
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geroepene geneesheeren + en -
heelmeesters, Proces-Ver
baal opmaakte.,...... 

BARBARIGO (MARKUS ANTO-
mvs) j ! .Kardinaal,;. Bisschop 
van Montefiasconè, neef van 
den voorgaande, werd den 6 
Mei 1640 geboren. Aartsbis
schop van CQrfu zijnde, had 
h§ geschillen met den gene
raal MAROSINI, ter handha
ving der kerkelijke vrijhe
den, hetgeen hem verpligtte 
dat eiland te verlaten, en 
zich naar JRopie te hegeven, 
Waar Paus Î MoqEt<Tuis XL 
hem eene woning in d e tan. 
f hv9 •&** geven, jffij hé-
ttoemde fiem den 2 JSeptem-

m}m het Bisdom Mom* 
Mscone, alWaaF hij zijne 0 . 
wxgedageningeduri i l j 
vruchtige o e f e n i n g I g X : 
fcwgt,enerdeaifMeiS 
overig. J D e J e p u ^ J d - e 
*p hhngen, -taf haren „e 

*** aan d f v ^ w o o n . 

**&£ Sar*? 

Republiek, L ^ t l a a n s c n e 

^ i?, t£ n f c l l a a v 

^«tf« gezonden ff*? V a a 

den beruchten zeeslag tegen-
woordig, die in 1571 in de 
golf van Jhepante werd ge-
geleverd, en bragt veel toe 
tot de zegepraal, welke de 
Christenen er op de Turken 
behaalden. Maar hij werd 
in dezelfden door eenen ver. 
giftigdën pijl aan het hoofd 
gekwetst, aan de gevolgen 
waarvan hij een uur daarna 
overleed. In de kamer van 
den Venetiaanschen senaat 
heeft men te zijner eer een 
standbeeld opgengt-

#. BARBAKÏGO (JOANNES FBAN-
CISCUS), een Venetiaan,Raï-
dinaal-Priester, Bisschop van 
Padtia, werd den 29 Aprfl 
1658 geboren, was eetfstPn-

, miciarius der her toglijke kerk 
van den heiligen MARCUS , te 
Venetië, daarna in 1698 ( 
Bisschop van Verona, van 
waar hij in 1714 naar het 
Bisdom Brescia verplaatst . 
werd. Paus CI-KMENS XI. be- | 
noemde hem den 9 Novem
ber 1719 tot Kardinaal, maar 
behield hem in petto, f 
verklaarde hem eerst den óv 
September 1720. Hij w>» 
daarop in 1723 van het Bis
dom Brescia naar dat va» 
Padna verplaatst, alwaar JijJ 
den26JanuariJl730overIeeC' 

BARBARO (FRANCisctrsMen 
edele Venetiaan, W«4 ™ 
Venetië, in 1398 ge}oxe?' 
Hij onderscheidde zich mj » 
minder door zijnen lost voor 
de schoöne letteren als aooi 
zijne staatkundige en keWia" 
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delende talenten. Hij werd 
verscheidene malen in de pu
blieke zaken van zijn vader
land gebruikt, aan hetwelke 
hij schitterende diensten be
wees. Landvoogd van Bres-
da zijnde, toen die stad in 
143& "door de benden vanden 
hertog van Mlldne belegerd 
werd, verdedigde hij dezel
ve nltet zoo veel moed, dat 
de vijanden, na eerie langdu
rige belegering, genoodzaakt 
waren de ylugt te hémen. In 
T452 werd hïj tot PröcUrator 
fan den H. MA'RCUS benoemd% 
èn'hij overleed inM54. Hij 
was de: Griekschè én Latijn-
sehe talen volkomen mees
ter; in de eerste was hij de 
leerling geweest van den be
roemden GUARINO VERONESE , 
en niet van CHRYSOLORAS , 
zoo als FABRICIUS zulks ge
zegd heeft. Er bestaan van 
dien beroemden man verschei
dene Latijnsche werken, 
waarvan het meest bekende, 
i's eene verhandeling de re 
iiXoria, Amsterdam, 1639, 
in 16.o Dit is een zedelijk 
geschrift, waarin zeer goede 
raadgevingen voorkomen. Op 
het einde spreekt; hij over 
de opvoeding der kinderen. 
Sïen kan nog onder zijne 
werken tellen: Geschiedenis 
der Belegering' vanBrescia, 
Waarover wij fjoven gesproken 
hebben, welke, hoewel onder 
eenen anderen naam , vrij al
gemeen voor zijn werk door
gaat. Dezelve werd voor de 
eerste maal te Brescm, in 

• tf 

1728 m 4.to onder dezen titel 
gedrukt: Evangelist* Mu~-
nelmyicentinicommentwio-
lum deohUlone BrixitB «a-

RINI heeft zijne brieven* en 
zijne levensbeschrijving 5 o n -
der déri titel van Gesia ét 
Episloltz ERANCISCI BAR^ 
SARï, in het licht gegeven. 

BARBARÖ ' (HERMotAÜS) , 
kleinzoon van dèn voorgaan
de , werd te Venetië in het
zelfde jaar geboren, dat zijn 
grootvader "aldaar óverleëdi 
Hij was schrijver in eenen 
ouderdom, waarop men nog 
op het Collegie i s , in zijn 
achttiende jaar nameli k. JÖe 
Venetianen droegen hem gë-
Wigtigë lasten op, bij Kei
zer FÉEDEIÜK: en bij MAXiMi-
LIAAN , zijnen zoon. Hij wertt 
vervolgens afgezant te Rome. 
INNOCEN'THJS VIII. benoemde 
hem tot het Patriarchaat van 
Aquilea, maal: de senaat ge
belgd , dat HERMOLAÜS tegen 
het uitdrukkelijke verbod aan 
al de staastdienaars der Be-
publiek gedaan, hoegenaamd 
geene. kerkelijke bediening te 
aanvaarden, deze waardig
heid had aangenomen, vérbood 
hem, om van deze benoe
ming gebruik te maken, op 
straffe van zijne "goederen 
verbeurd te zien verklaard. 
HERRioiiAÜs, die van zijnpa-
triarchaat, geen' afstand wil-, 
de doen , stierf te Rome in 
1493 in eene soort van bal
lingschap. Hy was voor den 

* , • ' • • 



296^ B A R. 

Kardinaalshoed voorgedragen. 
Men heeft van hem Omsclir in
vingen opAmsroTELES, eene 
Vertaling vae DIOSCORIDES , 
metaanteeieni'ngen; enExer-
«itationes op POMPÖNHJS, 
MELA eïi PuNitrs., den Na
turalist, in welke Éij voor 
den eerste 300 plaatsen en 
bijna 5000 voor den tweede 
verbeterde; maar door veel te 
Wïllen verbeteren, vervalsen
de hij er vele, waarvan hij 
flen zin niet wel bevatte. 
Uitwerk is in twee deelen,, 
So»*e,1492 enl493infol! 

^ ^ « a a t v i 

toefde, tfL? , ? 5 5 1 ver-

^nspraak i J f v a n za» 

Perspeimf' \ p ^ c a della 
in M.T^Më'Um, 
f e/ie. VertaL e e n Ifa^an-

H t s n e ê ' i S **>».,-met 
« e «itgave

P _!",Vf ̂ r schoo-

tatijnsclie Cammenlariën, 
F*»fi#ér,- 1567, infol.JMef 
platen_, verkieslijk boven al 
de Itaüaansche uitgaven. 
BAVJOE en vele; andere woor
denboekschrijvers, die hem 
gevolgd hebben, 'hebben ziel 
bedrogen, omtrent het tijd. 
stip der geboorte en des over-
lijdens van dezen beroemder. 
man, zoo wel als omtrent 
zijne werken. . * 

BARBAROSSA , I. (HOROT o/ 
HARTJOH) aovsnmnkehjk nn 
Mitylene, «ene «toef op het 
eiland /Lesbos, doch volgens 
anderen een Sicilia&n, maak«~ 
te zich van Algiers meester 
en plaatste zich op den troon. 
Hij verklaarde vervolgens den 
oorlog aan den Koning van 
Tremecen, overwon denzel-
ven bij verschillende gele
genheden : maar hij werd in 

" ' - • - ' Dooi 

bruikte hij, om zijne vingt 
te begunstigen, hetzelfde 

ji middel, waarvan zich eer-
Ij tij ds MlTHRIDATES. Konin? 

'van Ponttis bediende* m 
liet op den weg, om de Chris
tenen op te houden, en den 
tijd te vinden, om zich te 
redden, zijn goud, zilver e» 
vaatwerk üitstrooijen. Ma«r 

4e Spanjaarden , deze tron* 
Welooze rijkdommen verach
tende, volgde bem van na
bij: hij was verpligthethootd 
te bieden, en na mét woe** 
te hebben^ gevochten, wero 
Wï in het jaar 1518 gedoog 
BARBAROSSA oefende zoo vw 
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te land als te zee vele stroo-
penjën uit, en maakte zich 
alom gevreesd. i 

BARBAROSSA II. (HAÏRAÖIN 
of CIIÉRÈDIN) 5 broeder en op--
volger van den voorgaande,' 
in het koningrijk Algiers t 
bevelhebber der zeehiagt van' 
SohmAN I I . , maakte zich in 
1535 van Tunis meester ^ 
maar hij werd endoor I£AREII 
V;. uit verjaagd ï ; die MuiEi-g 
HASSAN herstelde» Hij ver
woestte Sicilië, Vereenigde 
zich inetfde jFransche vloot *,• 
om. Nissa in 1543 te bele
geren, en overleed- te Kpn-
stantinojpeïy mlÜéi, in den 
ouderdom van SÖjaren." Zij-, 
ne levensbeschrijving is in 
1781 te .Parijs in 1,2.?, in; 
het licht gegeven. /Volgens. 
den schrijver derzelve, zou 
BARBAROSSA in,Frankrijk uit; 
eene aanzienlijke familie (de, 
familie AUTHQN, teSainton-
gé) zijn geboren, en datgene 
vergetende, wat hij aan zich 
zelven en aan de zijnen ver
schuldigd was, zijnen Gods
dienst afzwerende, hij zich 
met kapers zou verbonden heb
ben , wier hoofd hij zou ge
worden , en waardoor hij dan 
ook tot den verheven*.rang 
van Turkschen vlootvoogd 
zou opgeklomnien zijn. D E 
THOU , een tijdgenoot van 
BARBAROSSA , en die over hem 
spreekt; maakt geen gewag 
van deze bijzonderheden, die 
daarenboven niet zeer waar
schijnlijk zijn. Wat hier 

297 
ook van w e z e h • . 
BAROSSA 1 P „ J m?ë&> «Aft. 
talenten v o o V l " l t m ? n t e n d e 

den dag, e n S °°\ log aan' 
den h e | ' i n d ï f ^ e n zou-
roemde mannen heft.der be
slaatst indien de nüsdadef" 
die zijn van natuur wreed t^ 
rakterhemdedenbegaan.deri 
zejyerglans nietbezwalkt £ 

, m? g?dachtenïs hatelijkere-
maakt .hadden. Zonder affcter 
en zonder-wroeging; deed hii 
t\mTTM. omkoraen';, hij 
behandelde zijnefslavenmet de 
"^Steigestrengheid.' -Daar-' 
enboven was hij.iot-'indea J 

gevorderdsten ouderdom: op 
eene verregaande, wijze aau 

: de,n, wellust verslaafd. Eene 
menigt&vrouwen waren hem-'. 
m 4 ;• voldoende,-, om™ 'zijnen' 
schandelijken hartstogt bot te 
vier,en; hetwelk als een nieuw-
bewijs kan worden aange
merkt der innige verwant
schap van den wellust en de 
wreedheid. Men heeft deze 
nartstogten bijna ahijd ver-
eemgd gevonden in de mons
ters, die het menschelijk ge
slacht geteisterd hebben. De 
ontucht brengt den mensch 
natuurlijker wijze zoo ver, 
dat hij in. zijne geïijken en
kel de verachtelijke werk
tuigen zijner dierlijke'genie
tingen beschouwt, en verdooft 
m zijne bedorvene ziel elke 
kiem^ van gevoeligheid. — 

T 5 

B.UIBAROSSA (I^REDKRIK). — 
*iè FREDERIK, - , - , ; . . . ' . " 
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BARBAUOTJX ( KAKÉI» ) , af
gevaardigde van MarseiUë 
lïj de Nationale Conventie V 
Was een der ,hevigste-vijan
den van de koninklijke waar
digheid, openbaarde zijne ge
voelens op den nóodlottigen 
10.Augustus, en ïti de acte 
van beschuldiging, welke hij 
Mj het regtsgeding van Lo-
DEWIIK XVIi; voorlas. Hij 
•was dé boezemvriend van den 
minister ROLAND , klaagde de 
factie der Orleanisten eri de; 
aanhiatïgingen van ROBES* 
jjiERKE y bij het Dictatorschap 
aan. Hij had dennioedy om 
zelfs de Jaóobijnèn te 'be
schuldigen , van de militaire 
rangen enkel aan hunhè voor
standers te verléenen, hoe 
ongeschikt dezelve ook we
zen wiogten, om er de'ver-
pügtmgën van te vervullen; 
Hij behoorde tot de partij der 
Girondijtten, en tóen deze 
op den 31 Mei 1793 beme-
xm>j wilde hij zich liever 
doen awesferèn dan zijn ont
slag^ ïe^nemeii. Hij ontsnap
te int de gevangenis,' waar
inhy was opgesloten, vlugt--
te naar het Departement diiï 
wwudos, alwaar hij vruch
teloos beproefde eenen op
stand tè weeg te brengen. 
l e Wimper ginff hii sch»™ 
naar fi0i 
«rkënd, «ïkénd l ,?Wf ? alwaar hij 
2* J u n i n ? o | e ^ ^ enden 
werd. %1Jf goaiötiaeéïd-
«n vol v„ i R E A R 0 ^ Was jöhg <* vol vuur w Ü X W a s W 
staat; bii £°1 ""smaden, in 

^ c h a P eenen geschand-

vlekten naam nagelaten, die 
op de hatelijke lijst iet 
överdrevenste revolutionnai-
ren zijne plaats zal inne-
ïnen. Mevrouw ROLAND zegt 
in hare gedenkschriften, dat 
BARBAROTJX, even zoo schoon 
was als ANTINOÜS , eehe zwak
ke verdienste naast zulte 
groote-gebreken. 

' BARBATION , een Veldheer j 
van Keizer1 GoNSTkmus, ! 
Hij werd naar •Balliè' gezon- ! 
den, en in plaate van Sra-
VANÜS- tot' Qeneml ran het 
voetvolk benoemd. Hij trok 
naar dên kant van Bazet. 
Toen de' tetièrs Lpn gj* 
gen- belegeren, werden HJ 
door JULIANUS geslagen, » > 
halve degene, welke BAI»4' 

: TION, bij zijne legerplaats u<* 
voorbij trekken, daar hij v** 
boden had, dat men hun ^ , 
doortogt zoude beletten. W 
de Duitschers zich op f .• 
door den Bijn gevormde * I 
landen, in de omstreken ƒ 
Bazel gecantónneerd haddf» 
zoo wiMë JüMANüs; deze 
gaan aanvallen.: Met d a t ^ 
merk vraagde Üij aan HU* 
TÏÓN, éenige zijner vaartuig» 
maar BARBATION, .die i» 
met de Duitschers dan»* 
JULIANUS bevriend was . ' 
brandde zyne schepen , « e 

dan dezelve aan dien va»»* 
te geven, en toen ér v . 
beide legers toevoer^ 
vensmiddelèn was geJC0J' e. 
nam BARBATION wat nem fe 
geviel en verbrandde 
overige, hetzij uit afga»8" 

\ 
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hetzij om door den Cmar te 
doen omkomen, den Keizer 
te behagen. Terwijl JULI
ANUS Saverne versterkte, 
ondernam BARBATIQN, uit 
vreeze, dat hij de jieder-, 
laag der Duitschers nietmet 
hem' zoude deelen., het ver
vaardigen van eerte brug over 
den Bdjn^ om daardoor al
leen den oorlog in Duitsch-
land te voeren;* maar de vij
anden vernielden zij'n: Vérfe 
door middel van zware hoo
rnen , welke zij in de rivier 
wierpen , waardoor de leg-
schuiten van elkander raak
ten , en vele zelfs zonken. 
Toen BARBATEN den: slech
ten uitslag zijner onderne
ming zag, nam bij de vlugt, 
e» door de vijande» achter
volgd, werd hem veel volk 
gedood ën; eert "gröóte buit 
ontnomen. Daarna liet hij 
zijne troepen de winterkwar-
tieren betrekken, niet te
genstaande het éérst in den 
oogsttijd was, en keerde naar 
het hof terug, om JUHANUS 
door zijne lasteringen te be
oorlogen. Eenigen tijd daar
na werd hij in 359, van 
eenen, anderen togt terug 
komende, op eenen onder, 
schepten brief van zijne 
vrouw, waarin eenige hoop 
doorstraalde, om tot de kei
zerlijke waardigheid te ge
raken, op bevel des Keizers 
aangehouden, en met zijne 
•vrouw ASSÏRIX onthoofd. 

BARBAVORA(LUIGI), Dom
heer en Aartsbisschoppelijke 

299, 
Kanseher t e ^ 

uitmuntende wiskunstenaar. 

. BARBAZAN (Asama W „ 
P J?E), Kamerheer van 

i den Franschen Koning KT 
IJWuVÜt, en: Veldhe^trT-

ner legers, door zijnen mees
ter., met -den .schoonen..titel 

: van Cheyalier sans repro-
c/&e,~;(JRid4er zonder verwijt) 

j vereerd f overwon den Rid-
f der DE,I/ESCA;I.E in een twee-

gevecht,•; in ] 1404 vaan het. 
hoofd der Fransche en En-
gelsche legers geleverd. KA-, 

|; R E I J V I I . schonk hem, na 
zijne overvvinning, eene sa
bel ,-•;, die met deze spreuk 
prijkte;.,. XJt casu graviore 
rmM* Deze te weinig be-„ 

l kende held, verdedigde Me-*, 
luii tegen de Engelschen.' 
Hij overleed in 1432, aan 
de gevolgen der wonden, 
welke hij in den slag van 
BeZle-ville, bij Nanci be
komen had. Hij werd., even 
als de Connestafale nu Guis-
QMN» dien hij in dapperheid, 
had geëvenaard, te Saint-
Denis bij de Fransche Ko
ningen begraven. KAREIV 
¥11. stond hem toe de drie-
lelie-bloëmen van Frankrijk, 
zonder balken te dragen, 
en gaf hem in patent-brie-
ven den titel van Hersteller 
mn het Fransche rijk en 
van deszelfs kroon{Restau
rateur du Moyaume et de 
la couronne de Frame.) 

BARBAZAN (STEPHANUS) , te 
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Saint'Fargew, inhetFran-
sche departement Yome, in. 
1696 geboren,} bragt zijn ge-
heele leven door met het le
zen van oude Fransche schrij
vers, én overleed in 1770, 
m in liet licht te hebben ge
geven : 1.° Contes- et Fabli-
mx des anciens poMes Fran
cais des I2fi etI3£ Bièèlés, 
(Ver/ialén én 'berijmde Ver
tellingen' der oude Fran-\ 
sche dichters uit de. I2.e m 
13.e eeuw), 1766, 3 : dl.1* in 
l2.vo Deze verzameling wórdt 
voorafgegaan door ëene ver
handeling over de dichters, 
wier. werken hij ontleedt,- en 
is gevolgd, door eene wooiv , 
deniijst. — 2.o Ordene. de\ 
Chemlerie; dit is eett ver
zameling van verscheidene 
oude verhalen, met eene ver
handeling over de Fransche 
taal en een klein Glossari
um f). — 3.0 Castoyement, 

sm'Jlïs 1760, in 8.vo voor
afgegaan door eene verhan
deling over de Celtisóhetaah 
f*': 4 ° Obserwtions 'sur les 
etymologie*, gevolgd door 
een woordenboek. Hij is met 
«en'Abt DE 1..4. PORÏE en 
WRAVIUË uitgever geweest 
ÏÏLl- A I ^be t i S C he Ver-

^as begonnen 7 ' ? . 1 8 ? ' 

l2.vo ^ 24 dl.n in 
-> . " * > «n volgendeja 

ren. • Er komen stukken jn 
voor, die men moeijelijkel
ders kan vinden* 

BARBE DORJÉE (Gra» 
BAARD). • Een oude Christen 
dichter, welke:heeft duro 
beweren', dat toenMOZESht 
gouden kalf-heeft laten w 
grüi&én',:en de stof van. het
zelve aan de'Israè'liten doeii 
drinken, de baard dergeher, 

vjelke zi$h. aan afgoderij had-
de^' schuldig gemaakt, ver
guld was geworden, De
ze dichter is PETRUS VAK 
RHËISIST, bijgenaaïftd van m 
ga. In; zijne Awora^ 
hij zich daarover aldus uit: 

"HebrKitraduntMoYSENfecisse 
quod audis . . . . . . . ;„,*,•„„» 

Uif sciret solos hac'ratio»* 

3Vam S a n s auro monsttaW 

Duin patulo laiices flum»»* 
ore bibunt. , ., 

Aurum quod fudit AUKON dcscf» 
d ^ e B a s tantum, «uie»" I 

iuere bovem . ! 
Neiuitiffi plnmtami barbte »» 

stratur in auro . „„„w. 
banotat. ' ' 

: BARBEAtl-toABRAN^afr 
vaardigde bij & ™?°Z 
Conventiein Frankrijk,*® 
helsde reeds bij het W "\ 
der omwenteling d e . J[ ' '^ e beginselen der dol««n 'C 
Demagogische regering' _ 
Was in Septenibeï y y 1 * r 

* S X ° Q r ( i e n b o ^ Waarin duistere en vreemde woorden verkla" 
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tenieht t?# Gen, toen hij tot 
lid der Conventie werd be
noemd, Hij bragt in deze 
vergadering al de hevigheid 
zijner gevoelens ; stemde in 
hèt proces van den koning 
tegen de beroeping op het 
volk, voor den dood, en te
gen het uitstel, werd kort 
daarna tot president van, de 
maatschappij der Jacobijnen 
benoemd, en verdiende, om 
al deze titels, lid te.zijn van 
dat Comité van algeraeene 
veiligheid, welker dwinge
landij , omtrent drie maan
den na de dagen van den 3,1 
Mei, l . e en 2f Junij begon:, 
en niet dan met den 27 Ju-
lij 1794 eindigde, Geduren
de de worsteling, die er in" 
deze vergadering ontstond, 
tusschen de rede en de orde 
van den ,eenen en de ont-
hreideling van alle volksharts-
togten van den anderen kant, 
was DUBARRAN steeds in den 
rang der laatsten. Hij bragt 
in naam van het Comité van 
algemeene veiligheid eene 
menigte rapporten uit , wel
ke , hoewel niets als die van 
AMAR (zie dat artikel) staats
zaken behelzende, niet min
der den geest van willekeu
righeid , geweld en dwinge
landij deden kennen, die al 
de handelingen van dat Co
mité bestuurden. DUBARRAN 
liet zijnen ambtgenoot OSSE-
iw in staat van beschuldi
ging stellen , d ie , na al de 
gestrengheidswetten, tegen 
de uitwijking en tegen dege-
'tefl die dezelve begunstig-? 

den te heWum dofcn aanne
men, aan ae uii-wekene 
markgravin Ï W ^ H S J 
R ï , die kort d a a ï n a t e r d o ^ 
veroordeeld werd, c^eschuü-
plaats had verleend. U i u w 
LA&ADIE , SOUI.ES en iaot-
jDüRB voor de Revplutionnai-
ïe regtbank verschijnen, en 
verzette zich er tegen, dat de 
eerste voor de Conventie ge* 
hoord werd; ook deed hij BER-
NARD, plaats vervanger ÈARBA-
RÖÜX , en den graaf CARRIS 
DE JSARBOTAN, door den Ju
ry der criminele regtbank 
van Qers, voor welke hi j , als 
van zamenzwering beschul
digd, had moeten verschij
nen , vrijgesproken, voor de
ze regtbank dagen. , In den, 
naam van hetzelfde. Comité , 
bragt hij ook rapport uit over 
de zaak van 12 officieren van 
het l . e regiment ruiterij en 
16 van het 68.e regiment 
voetvolk in de legerplaats van 
Maubeuge gearresteerd , en 
stelde voor, om er twee in 
vrijheid te stellen, zes door 
de Revolutionnaire regtbank 
te doen vonnissen en de twin
tig overigen gevangen te hou
den. Men zag ^ hem op den 
9'Thermidor, aaö het stel
sel der Co miles getrouw, die 
enkel den val van ROBESPIER
RE wilden, om erfgenamen 
van:zijne dwingelandij te zijn } 
zich met zijne ambtgenoten • 
tegen dien afgevaardigden en 
sjjne medepligtigen verkla- . 
ren , en vragen, dat zij zon- " 
der verwijl ter dood zouden 
worden gebragt. > Sedert den 

http://Soui.es
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9 Tïtemidot liet BARBEAU 
geene gelegenheid voorbij
gaan om. zijne stem tegen de 
Reactie te verheffen, d ie , 
indien dezelve zich enkel 
bepaald had, om hem en zij
ne gelijken te treffen, niet 
dan eene streng-regtvaardige 
daad zoude zijn geweest. Hij 
verzo cht den 16 October 1794» 
«lat de zamehhandeling der 
volksmaatschappijën behou
den zoude blijven , en sprak 
met geestdrift ten voordeele 
dier maatschappijen. Toen 
toen zes maanden daarna het 
voorstel deed, om deoverige 
faen-mannen teregt te stel
len , vereenigde zichDüBiR-
»AN met „zijne ambtgenooten 
^ARNOT > R o E ERT en trtNDET , 
om hem te verdedigen. Met 

, *)SS\BI 1795gewikkeld . b e 
val een besluit der Cönven-

tie van o« /T , d e Amnis-
& *SeM 2*** I795aan 

V a n s t a i t S ê n f e ? 6 W 0 ^ 
geaderd ï v e n ' p L g i ; g a f -

B5-*JB33 
Wik H M ? 7 • / ' a l stóen 4> 
•»«•>. Xïïpftr ' .«r*-
s te van M«- J l n " e t ï a a t " 

fc Vnè^ 
(QBÓÏWB), veld-

. heer van SIGÏSMÜMDUS Eir« 
:
 TORI, vorst van Zevenkr-
gen. SIGISMÜNDES, zond hem 
naar Neder-Honganjë, ai 
waar h i j , schoon hij slechte 
een Hein getal soldaten W, 
zich van Bohzia en Varmi 
meester maakte. Van zj» 
afwezigheid gebruik mai» 
d e , en om eene afvrendinj 
te doen ontstaan, vielen 4 i 
Turken in Zevenbergen, w i 
brandden de stad Joffitj & { 
zeven naburige dorpen, M\ 
dezelve geplunderd te heb-
den. Om zich te wieken, ; 
nam BATTORI zijne uitgele-
zene troepen, viel Tofwa-! 
rüdge aan, maakte zich ia 
eenen dag van hetzelve mees- > 
ter , hakte de bezetting« 
de pan , eö zijne zege
lende benden g i n g e n z » 
BARBÉM vereenigen, i»W 
sad aantastte, waarvan»» 
zich, zonder vele moe' 
meester maakte. «adatBJ < 
néix vernomen had, dat»' 
Bassa van Temeswar i n* j 
tost was', zoo ging hij »\ 
slag leveren, overwon «"'s 
zioodat de Bassa zijnen f' 
soon enkel door de vhigtj 
redden, op welke hy ̂  
wapenen en kleederen T 
loor. ; Na deze tegf* J 
dernam de Zevenberg®* 
veldheer het beleg; *•»* J 
/»a, eene gwxrte stad 8< 
Merisc/t gelegen. »e.B ^ 
dert 33 jaren was d » ^ 
onder het gebied• Ae\ $ 
ken. BARBEtinam de*»"' 
28 Augustus 1595 *®f 
derhandin. AUe«Wer<h 
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moord, behalve degene, die | 
de wijk in het kasteel na
men. De ongeloovigen wa- I 
ren zoo verschrikt over den 
voorspoed van het Christelijk 
leger, dat het kasteel, on-, 
danks deszelfs regelmatige 
versterkingen, schansen, en 
waterrijke grachten, na drie 
dagen capituleerde. BARBÉ-
TUI won nog eenen grooten 
veldslag aan de oevers van 
den Donav, tegen SINAN. De 
slag was bloedig,, dezelve 
duurde een' geheelen dag, 
de,Turken verloren duizend 
man in denzelven, ook was 
het verlies der Christenen zeer 
aanmerkelijk. Deze slag werd 
den 6 September geleverd. 

BARBEM (PJEHMPPUS) , een 
Dominikaner van Syracusa, 
geloofs-onderzoeker in Sici
lië en op de eilanden Mal-
tha en Gazo, is de schrij
ver eener Verzameling van 
aanmerkingen over de plaat
sen der heilige Schrift * wel
ke de heilige AVGUSTINUS 
en, de heilige Hr£RoiïYjnvs 
verschillend hébben ver-
Maar d; en van eenige. an
dere werken, waarvan het 
belangrijkste i s : De anima-
rum immortalite. Al zijne 
werken zijn in 1500 gedrukt. 
Hij leefde na het midden der 
vijftiende eeuw. 

BABBERINO (FRANCISCUS), 
tterd in 126i, teBarberino, 
*« Toskane geboren. Tan 
«em hebben de BARBERINO'S, 
«en beroemd huis in Italië 

hunnen oorsprong ontleend. 
FRANCISCUS g i n g z i c h t e FIQT 

rence vestigen, a i w a a r y t 
door zijne regtSgele6rde en 
dichterlijke talenten grooten 
roem verwierf. Hij overleed 
aldaar in 1348. Ér bestaat 
van hem een Italiaansch dicht-
stuk, Documenti d'amore ge
naamd, te Rome, in 1640, 
met schoone platen, in 4. t 0 

gedrukt. Het is een zede
lijk werk, dat, volgens den ti
tel , naax de Arsamatoria vati 
OVIDIÜS gelijkt, maar dat wijs
heid en goede zeden ademt. 

BARBERINO, De geschie
denis maakt van verschei
dene beroemde mannen mel
ding uit dit geslacht; l . a 

FRANCISCUS BARBERINO , Kar
dinaal en neef van Paus UR-» 
BANUS VIII , , legaat in Frank" 
rijk en in Spanje, de vader 
der armen en beschermer der 
geleerden, in 1679 overle
den. 2.° ANTONIUS , zijn broe
der , Kardinaal en Kamerling 
der Roomsche Kerk , opper-
veldheer van hef Pauselijk 
leger, tegen de verbondene 
vorsten, groot-aalmoezenier 
van Frankrijk, wervvaarts 
h i j , na de verheffing van 
INNOCENTIUS X . , den vijand 
der BARBERINO'S, de wijk had 
genomen, is in 1671, als 
Aartsbisschop van Reims o-
verleden. 

BABBERÏS (KAREL) , zoon 
van JOANNES ANTONIUS, was 
raadgever bij den raad van 
geloofeondewek te Rome, 
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en Pauselijk Commissaris 
voor geheel QalU'è. 'Hij was 
te gelijkertijd Godgeleerde en 
raadsheer van den hertog van 
Savooije, en algemeen-vica
ris der Abdij van Rimlta. 
Hij stichtte in 1660 de Orde 
der dienaars èn dienaressen 
van de H. Maagd. Onder 
andere schriften is er van 
hem nog voor handen Dis-
aertationem Apologeticam ad 
Academicos inconsultos pro 
tititlo et emllemate & se 
invento. 

BAUBESIEUX (LODEVVIJK FRAN-
CISCüS M A B U IE TEU.IER , 
Markgraaf van), staats-secre-
iaris van oorlog onder Lo-
BEWHKXIV., was de derde 
zoon van den graaf DE LOÜ-
"VOIS , en werd te Pary's in 
1668 geboren. Hij had pas' 
«en ouderdom van 23 jaren 
fiereikt, toen hij geroepen 
werd," om zijnen, vader te 
vervangen. Hoewel hij een 
bestuurmoest regelen van 
welke Lovrois al de bron
nen had „ , w - % Y00[zag 

onderhoud 

«en had uitgeput. 
$ l echter in kit 
der les-ers trw"n ""u e r n°ad 
van vt„Jn Dwit™hland, 

^ C h o o ? d r P e e n ' a a n 

'n *eSïrie > den •»' 
w a s öietbefS,^ t a a t s d i e n a a 1 , 

P » g % t e «aken h e M 3 e 

wozen,zonttw verwaar-

»uiks ontdekte, 

aan zijnen oom, den Aarts, 
bisschop van Reinig schreef 
» üw» neef bezit bekwaam
heden , maar hij maakt a-een 
gebruik van dezelve, hij geeft 
te veel Soupés aan de prin-
sen, in plaats van te wer
ken. Hij verwaarloost zijn-
ambtsbezigheden, om de ver 
maken nategaan. Hij laat de 
officieren in zijne anti-ckn-
ire te lang wachten; lif 
spreekt met hen op eeaen 
trotschèn endikiveifopeenen 
strengen toon." Deze staats
dienaar overleed bijna plot-
selijk in zijn 33.eJaar, den 
5 Januarij 1601. Bij het dooi-
zoeken zijner papieren, dooi
den Aartsbisschop vanRëins, 
vond deze* Prelaat de volgen
de aanteekening, door zijnen 
neef geschreven: » In ie* ' 
33.e jaar van mijnen onieï-
dom , zal ik door eene zi«' 
te worden aangetast, aan V* I 
ke ik niet zal ontsnappen. » 
BABBESIEUX, de erfgenaafl 
van de Iigtgeloovigheid zijns 
vaders, ten opzigte der step 
ren-voorzëgkunde, ging dis; 
wijls bij vader AMXÏUS , een 
Franciscaner-Monnik te ra
de-, die, daar hij het gedrag 
van den staatsdienaar ken
de, daarop voornoemde voor
zegging had gewaagd. 

BARBEYRAC ( K A R E Ï . ) ^ 1 * 
in 1629 te Cereste,b*™' 
vence geboren, en ontving 
in 1649 te 3tontpeltter <w» 
doctoralen hoed. Hij ^f" 
ïeed in 1699. Sedert mf 
jeugd had hij zich reeds ,n 
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de laatstgenoemde, stad ge-«o laaiBtguiiueniftt?. «sraa ge
vestigd. Hij maakte zich in 
Frankrijk en naburige lan
den beroemd:. Hoepel hij 
de sekte van CALVINÜS had 
omhelsd, ontving hij echter 
van den Kardinaal DE BOUIL-
ioN het 'brevet van hoogst? 
deszelfs gévronen geneesheer 
inet eene jaarwedde van dui
zend livrés. Hij gebruikte 
slecht^ Weinige, gèrigesmid-, 
delen , .én. genaé dest'eméer 
zieken.1 De .wijsgeer hóë-
KE, de vriend van'SyjpEN-
HAM en vah 3BAKBEY"RÏC , 
dien hij te Montpellièr: had 
leeren kennen, 'zeide, dat 
hij nooit twee menschenhad 
gezien, wier handelwijze en 
leerstellingen beter mét elït-
ander overeenstemden. : . 

*•> BARBEYRAC (JoANNES) , neef 
van den vpörgaande, en zoon 
vaneenen Calvinisten predi
kant te Bezien•, werd in 
die stad in 1674 geboren. 
In 1710 werd hij te Lau-
sanne tot den leerstoel van 
het regt en de geschiedkun
de benoemd, en daarna in 
1717, tot dien van hét al-
gemeene en bijzondere^ reg<; 
te Groningen. Hij vërtaal-
cle met aanteekeningen", de 
Verhandeling over het na
tuurlijk «n menschelijk regt'; 
die Aet pligten der menschen 
en des burgers, door PtrjP-
FENDORF ; en het werk van 
GnoTius , over het regt des 
oorlogg en des vredes. De 
•Aanteekeningen ,; waarmede 
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op prijs woï4Lïren henzeer 
dé 4riali„gTteeld al* 
tegen den Catholijktó ^ld> 
dienst in ontwaarde. $t 
maakt niet minder werkvwïï 
de Vertaling der ï«atijnèc£ 
Yerhandelïhg van' CuamER-
i,AN», o vér de natuurlijke wet
ten» Mét Aanteekeningen, 
1744, i n 4 . t 0 , een uitmuntend 
Wérk!» maar dat vele oefening 
vereiischt. Hij heeft ookjrer-
schéideh tyeèrredeto van Tn> 
10TSÖN vertaald, eri behalve 
deze vertalingen verschillen* 
de, zijner eigene werken in 
hét lichtjgegeven. De voor-
naamste„zijn; l.o Histoira 
Hes dncièhs traites yuïsont 
feflandus dans les auteurs 
Greës, 'etJ Latins jmqu'ct 
CjiAMLEÏifAe^E {Geschiede-, 
nis der oude verhandelingen* 
die in de Grieksche en" La-
tijnsche schrijvers tot op 
KABEL den Groote verspreid 
zijn), 2 Dl.n in fol. 1739. 
— 2.o Traite du jeu (Ver
handeling' over het spel) 2 
Dl.»1 in 8.v0,—• Traite de,la 
mordle des pères jVer/ian-
deling over de Zedelëërsder 
Kerkvaders) m 4.to, 1728,,' 
tegen, CELLIER , die datgene 
had Wederlégd,WatBAKBEY-
RAC daarover in zijne voor-

, rede tot PÜFFENDORF gezegd 
had. Hij verhief zich in die 
voorrede niet te weinig ont
zag tegen dé v.erbloémde re
den,'welke de H. "AuGtrs-
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ïiNirs eniindèrê Kerkvaders 
in de H/iSchrlft; Hebben ge
vonden (Zie GREÖORIUS dé 
Gropte ~ Heilige —) . \ Hij 
is niet PBizigtiger in de ver
dediging, dié hij er van le
vert. Er straalt in'datsfuk, 
eene zóó gröote" minachting 
vóörj: dê Kerkleeraars door, 
hij spreekt niet zoo vele ver
smading over hunne welspre
kendheid eiv jcedenéerkurist, 
dat elke- verstandige ktinst-
regter er óver verontwaardigd 
moet zijn. Hij \verd door 
CEtUEB, in desaélïs alge-
Hieene geschiedenis der ge
dijde sóhrijyeié y ̂ meesterlijk" 
ifederhgd. ÏJaterjs er zelfs 
de Engelsphp ;Prptestant 
WifctuM JRÈEVES nog $egen 
opgekomen. Hij overleed in 
het jaar 1747. Zuiverheid 
en bevalligheid ontbreken 
aan zijnen stijl., en. zjjné cri-
faek is van. billijkheid en' 
naauvvlceürigheid.;. Ónèlooti 
fijn. teerzin, tegen ,de'Kerfc 
WWSC&imcooi daaruit, 
W fly.*,dezelve steeds,, strij
dig yoiid, met dé. leei^tet-
lXü:, •&*< nie«We sekten; 
•u.itti.É, met deze tegenspraak 
even zeer verlegen, *ieeft 
ook,getracht„hVn.gezag te 

^rzwakken, dpèhishilrin 
m e t m ó « - •- <• -' '--

^ a n . i ) f | ? - ^ werk ge-

"".«naere BerópmJI • -? 

«fa»* b e S * ^prezen wor- ,, 
1 ftew,Jst» dat hij veel- i( 

eer eétt GtodistÜan een' Pro. 
%fant »?en; evenzeer de vii. 
and ;van ^elkeri Godsdienst, 
* f t « T ^ v " ^ " Catholijlcon 
Godsdienst was.' 
' - • " - / • i j : . : ' - ' v • / ; ' • : : _ , : : • ; . . : 

Gra^f van rCuneo was e» 
beroemd veldheer der XII 
eéövv,' ; en bragt; het eerst 
de familie BARBIANO, Gra-
ven van Bojghjosq, tot den 
luister,, waartoe zij zich later 
verheven heeft. Na gedu.-
rende verscheidene jaren de 
loopbaan der wapenen, on
der JTpANNÉS AüCUTUS ge-
volgd: te hebben,. werd hij 
dóór ^BARNABON ÏTiscpjrti , 
ïïèrtog. Van fflhne > wet het 
beste' gevplg,',,3,0.'Verschei
dene " ohdernëiriingen ge
bruikt, jDaarna .diende M 
tJm^ok TI. als.veltei 
tegéh den ;onwettigen. P?"s 

&KENS VÏI/ . . 'Hij , sloeg: 
JVÏENZOJA', neef van CiEMESii 
ham hem bij Musino gevat-
gen, (en heroverde al f 
sterke'steden ,vwelké jijj i" 

, ingehompn.; ' Daarna m 
I h i j . M X m ^ m tegf* 
Gmtmm, èn.tpenMf 
DpBAZzqz'ich, va>i «etJj„ 
nihgrijk JSapels yfüie^ 
te? niafcen,;ïhielp i f l ^ J 
deze onderrieming-' ^SjL. 
haalde bij ^ « n . e e n ? 0 ^ 
Winning op fcd^*^ 
-%V» , die voornemens AV»S' 
datzelfde rijk te vermees» 
ren en JPaus ÜBBAffüS v 

van den Sloel van P ^ 9 

te verdrijven. Hij onder 

file:///verd
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Steunde op zulk eene kracht
dadige Wijze • JOANNES €rAI.E* 
AS VISCONTI , Hertog van 
Milahe, tegen de Florentij-
ners en hunne bondgenooten,, 
dat zij genoodzaakt waren 
den vrede té vragen, en het 
beleg van Pisa, öptebrekeh.: 
Onder dènzelfden Hertog trok 
hij <jp fëge'n FBATJCISÖUS VAN; 
GONZAGA, Heer van Man-. 
tpa, én noodzaakte derizël-'; 
ven-'éèn-: verdrag aantegaêttl.,' 
Hij wendde ook 'zijne wape-> 
nën ntegëtf AsTomïvs MUJV-'1 

FREM'y"Heèr vm-ffliënzar 
en tegen JOANNES DE BENTI-
VÖGMO , Heer* vart Bölógna. 
Hij sloeg den -laatste bij; 
Casaleccïiiö, en nam de stad, 

'Bologna in. «Daarna tröki;' 
rhij op het grondgebied 'van: 
•MANFREDI, tegen wieri'hij:, 
échter 'zijn ontworpen» plaa 
tiiet kon ten uitvoer bren-' 
gen", daar hij naar het ko-

«hïögrjjk Napels werd terug 
geroepen, alwaar LiöistAus 
hem het bevel over ssif n le
ger tegen LODEWIJK il. van 

"Anjpil gaf, wien hij zooda-;j 
nig sloeg;, dat hij ;heni fer-i 
pligtte het rijk anclèrmaaite' 
verlaten. Na door koningij 
JJADISLAÜS tot Groot-Gonnes-,)1 

tabel van hetkoningrijki\W 
peU "te zijn benoemd /over
leed hij te Bdrbiano, in het 
zestigste jaar rvah zijnen oü-'i 
derdom.''- '" • ';;'" ':' •:' •' << 

-m 

Nïivarrë' e S ¥ e t V£«* 
geboren. ^ B t t 4 : r d > ^ 
vrofegste. jeugd b e v l i i L S ? 

reik* hQ,? • 1 0 J a r e l 1 be-reiist had , v ï ö d i é n s t 

«« evwelk^k„ l è t£! 
TON,US, koning,.van~Po;ï, 

f g in oorlog was. Na ver
scheidene- réizen te hebben 
gedaan, nam hij inde NT 
devlandew d i e n s t e d e r dea 

voor Bergen - o p : # 0 0 ^ *, 

BARBIANO (JOANNES JAOO 

I 
U'S 

„ r , 0—r~«u.. JEMJ vér-
vezelde dert Hertogin Frank
rijk j : op zijnen togt, ter 
ondersteuning der ' Ldgue, 
en* werd 'daarop tot vèldhéeE 
der Pawsélijke*' troepen -be-
noemd. '-' Na : de terugkómsfi 
vatt dèn Hertog van Parmci, 
bleef hij no» eenigen tijd 
bij den Hertog van Maine f 
hielp om het beleg van Rou-
anen te doen opbreken , en 
trok den Hertog van Sa-
vóüife te hulp. In de Ne-
derlahdeJitéruggeroepenj gaf 
hij " schitterende bewijzen. 

: Zijnet dapperheid, köo bij 
'de inneming van JRatneryA, 
als ^in "de hulp' aan' het be
rende T)öiiflens óf Doiilens 
töegebragt'y zoo bij de ver
dediging-van, Niêuwpoorf» 
als bijvdè*"bevrijding van 
's Heftogenhoscli', en bij ver
scheidene* ahdèrè gelegenhe
den/ 'eh *werd tot veldheer 
der. ruiterij benoemd. In 
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1603̂  .nam ^keizer; RUDOLF* 
heni; in atijflen dienst, ver-; 

, trouwde hem het bestuur," 
van Caschau en het bevel; 
pver de troepen Van, Opper-1 

; Hongarije..toe,. in Welke, 
betrekkingen hij verscheide- '• 
ne vpordeelen op de Turken 
behaalde; doch. hij werd 
beschuldigd, in 1604 door 

- éenige gestrenge maatrege
len de oorzaak te zijn ge
weest, dat verscheidene Hon-
gaarsche' Gróoten en geheel 
Zevenbergen van den keizer 
afvielen. Hij werd vervol-
Rens,met groot verlies door' 

zer, aiaar*» I, J Sfl o<?«kei-; ^4SZtfceen^: 
•«DsWoMf ? ? L ?e n e^al 
4deS|?lfehe,?]be^«l-: 

<WRf' , ? * ,BAR" 
-feVeh.CLnET°^ 

deelde ri8
t
eïf'-^a^n 

' Qa t «Ö uit hoofde 

IJ van den haat, welkedePro-
» testanten tegen hem koes-

terden, in üongargè'y/ekfy 
nut zpude kunnen stichten, 

i zoo vraagde hij om zijn ont-, 
slag, m keerde naarde.*-
der landen terug, alwaar è 
Koning; van Spanje hem tó 
'bestuur., van al het tnmh 
de Samlre en Jfew gelegd 
land opdroeg» Sedert die» 
tijd hield hij zich ïujna al-

-tijd te Luik'op, alwaar'Af 
een& rijke vrouw tromde.. 
Hij overleed in U3& zoniet 
erfgenamen na te laten. „ 

- BAHÊIÉ DU BOCABE (J.D.) 
een .geleerde aardrijkste»-

, dige, lid van het Frans* 
:'Instituut, en van vers»-
'dene-bnitenlandscheAiade-
miënj werd den..2S#» 
lUO te Parijs g*«*' 
volgde den Curms y®w 

Collegie Mazarin, enï j 
Vervolgens de kweeW 
van D'AivviM.E,:die h«n# 
uitmuntend onderwijs inffl 

. aardrijkskunde gaf. J ^ f 
durende' vijf jaren W J • 
ministerie, van RMW"* 
sche zaken in .hoedanig « 
vmaeograpMst, we*»' 
te zijn geweest, v e r f 
z i e h J i n ë i r 8 5 , . a a n h e ^ 

binet der m ^ J K , 
Bibliotheek -des K W J 
in t he t v o o r u i t ^ ^ 
volger van den 11- « ^ 
USMY te worden, i'1 j , 
gut der omwenteling ' , 
hij met de dochtervan 

HeerDjEtAHAYE, g'aV£uk™ 
Konings, werd den 2 l ' 
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tettibér 1793» meè al de Be
stuurders der koninklijke 
Bibliotheek, in hechtenis 
genomen, en verkreeg ein
delijk zijne vrijheid weder;» 
doch van zijne bediening 
Weef hij beroofd. Itt'1797 
werd hij tot geographist van 
het ministerie van Binnen- • 
lattdsche zaken benoemd * - en « 
i a 1803 a i r geögraphist, van 
het .ministerie van Buitene' 
landsche betrekkingen» een' 
post, dien hij tot in 1816, 
behouden heeft. In- 1809 
werd -BARBIÉ DU BOCAGE 

. Hoogleeraar in de faculteit; 
van Letteren der'Akademie 
van Parijs,, en in hetzelfde 
jaar lid der derde klasse 
van het Hollandsch Instituut. 
Den 19 Öctober 1814 ont
ving hij het kruis van- het 
legioen van eer en den 16 
November 1815 werd hjj tot 
Deken van de letterkundige 
faculteit der Universiteit van 
Parijs benoemd. Hij heeft 
eenige plans en kaarten-tot 
de voyage pittoresque en 
Grêce {Schilderachtige Reis 
door Griekenland) door den 
Graaf DE CHOÏSEUIV-GOUEFIER 
geleverd. .In 1788 vervaaiv 
digde bij den Atlas voor de 
Voyage dn jeune AKACJXAR-
SIS {Réis van den jongen 
AKTACBABSIS ) , een wérk, 
dat hem tot eene onsterfelijk 
ke eer verstrekt. Hij liet 
ïn 1796, voor den aftogt der. 
Tien duizenden eene kaart 
graveren, die in 1805 met 
««i verslag over dezen be-

• : : - . . • . . - . U 

ruchten Veldtagt in het; l i ch t ' 
is gekomen., JQ 1797, g a f 
de Heer BARBIÉ'Igezamea-;*; 

;lijk met den Hëe* DE SAÏNTE 
;CBOIX de Mémoires histori- '• 
ques et géogmp&iquéé "swr^ 
les pays- sitnés „entre let. 
'mer Noïre-etkla wét €«** . 
'pienne {Geschied- en aurd~ 
rijhshundigejidnteêkèningen 
over de landen tusschen de > 
{•Zwarte* .en-Jf^dsp&ch&tzee r, 
\gelegen)9An &»m in hst licht.< 
'Hij is dè sehrijver van;het 
Verslag ,en (. de vetsvaardigei:. j 
der-kaart welke.nien*achter-; 
het werk "van DE .SAINTE-S, 
ICROIX vindty Muten titel ••• 
Jyoert Des anciens ffottverjie"', 
mens fédératifs et *de fa lé~ „ 
gislalioé de la-, Crète}. —* 
iyan de nieuwe .uitgave,' wel-K 
ke in 1799. bijDifioT,.^9» ;, 
jonge, met vermeerderingen • f 
in 'het licht, verscheen ;*s—:v 
van een beredeneerd Uit
treksel der werken van 
D'ANVUAK , zonder naam des 
Schrijvers, welk hij geza
menlijk met den Heer DE 
JVIANNE heeft vervaardigd; 
van de kaart en eencgeleér* 
de Verhandeling Over de tög-
ten van AiiEXANDEB, strek
kende; ten vervolg op het 
werk van $AWTE*CROIX, ge
titeld : Examen''dés'..hislo- , 
Hens d'ALEXANDnE, 1804, < 
in 4-tQ __ v a n d e vertaling 
in het Fransch der Reis in 
Klein-Azië, en 4n Grieken
land, door den Engelschman 
CHANDLER, 1806, 3 db" in 
4.° De Heer SERVOIS,,Groot-* 

3 > - * , ; ' . - • - • •• '• 
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TilcaMö van aeïrBi^jchop^ani 
JSamerijk"; .heeft "Oökitaanti 
deze rartaiingrgftwerktjï'hij" 
welke* 'deze heide > m%dewer-; 5 
kers toéêr leerzame en) be-
Jangr;ji:e;aaJi|eekehingen gea 

voé^è-hebbenj,;i^. vaa.een. 
i^-ed* ofeüéagrapMeCan- 11 

Aardrijkefaikde),. 'dat ajeè'f 
opt prijs.woidt..'gesteld, erc 
™^M^mogmpMe> de 
ftmmïbit, • ge tukt is , 
j **> :**-•'•«#•'*s kaart en 
fle Ihciionnttire géogrqp/d* 
gue ,<tes< Meww meütMnés 

pCttff%^imeén Moot 
aantal artiftelö ,<, 1 * 
de i n u w * ^ k o m e n -

^ • k ë n v n „ S ? r°W de 

*w«fe* van P-f SART» d e 

van den £ ^ f e « % * e 

kaarten Q^latenf,<4Qör^a 

tmtmm deroufjëGesdie. 
Jenw, 4e dienen.., De Hest 
JBAREÏK hééftVóör.hetFranscIi 
:gouvernement, :«ene: taart 
^mJSuwptiJfl 'een Wad, en 
eeoe andere van -Morea ja 

;;deszelfs tegenwoordige» staaf 
vervaardigd, Deze werfcz* 

; me en ^diepzinnige föö^«. 
pMsmM. im het begin van :• 
[ het jaajc 1825 overleden \ Jij 
,was éen* dier zeldzame man
nen, twelke» zelfs hunne 

^nachtrust aan de beoefening 
'•der. ^wetenschappen opoffe
r e n , .. .en . wier. voo.rtte»gse? 
)Ieri> den grond, waar toipe 
(wiegbp stond, toteervef 
strekken. ,' 

; BARBIER (toöEWnK)ime«r 
jbèfêend'ondet den naaiii™11 

''.Mt'jgé la Biviére, vetOte 
iManifort-l'Anianri,', bij 'f* 
;<rif$ geboren, en ovèrl» 

• """» Tan Hoof aldaar in 1670. Tan Hoof 
leeraar hij het Gollegie # 
Plessis, geraakte hij tot w 
post''van eersteii aalipoeïe-
nier*- van GASTON, .Her/# 
van OrMns ;, en daarna & 
het Bisdohi Lctngres. »* 

:;Kardinaal MAZARIN heguns-
tigde hem daarmede, oiufl«w 
te beloonenj, dat hij hm* 
geheimen van zijnen mfstf 
ontdekte. BARBIER W eene 
benoeming bekome» ^ t 

Waardigheid van Kaïdinaa* 
maar dezelve werdinget."* 
ken. Men zegt, dat nij« 
eerste:Geestelijke was, j» 
èene pruik mogt dragen. n,J 
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beschikte in zijnen uitersten 
wil over "honderd kroónen", 
fen voordeele vandengenen, 
die hem zijn grafschrift zoude 
vervaardigen LA MONNAIE 
maakte het volgende Voor 
hem: ' .1.. 
Ci-gf t un tres /jrand personnage, 
Qui fut d'un illustre ligitage, 
Qui i>osséda mille'vertus, i 

^ui HC trompa" jamais, qui fut 
toyjours fort sage".., r? -„ -r 

Je n'en dirai pas aavunfage >, -
€'esi -trop méntir póur ccutïcüs., 

BARBIER had, de ,,giinst «yan 
GASTON-, He'r.tpgyan Orleans 
door slaafsch'e laagheden, en 
door de herhaling der kluch-
tén,van RABEI/A'ÏS , gewprinen, 

BARBIER (MARIA ANNA) , te 
Orleans geboren-, beoefende 
de letter- en dichtkunde,, 
en kwam zich te Parijs ves-
tigen i" $VfWt. z|j v.ersphei-
fyW&ïkyrsffilenivi. één deel 
in I2-Q in het licht gaf. Zij 
hééft' verscheidene zangspe^ 
len. vervaardigd , die de eer' 
der, voorstelling hebben ge
noten» Men heqft gesegtl , 
dat zij enkel de naaiiileen-
ster van den Abt PEM.EGRIN 
was; maar men heeft zicE 
b.e^rpgen.- Mejufvrouw BAR
BIER had vele talenten en" 
een uitgebreid Verstand, eri 
dei AbÉ^PEMEGRIN was noqifc 
anders,- rHan haar raadgever 
en haar bepprdeelaar. Zij* 
overleed in 1742. Hare ge-, 
dichten zijn zwak. 

BARBIER (ANTONIUS ALEX«-
AKDER) werd den i l Janna 

rij 1765 te Coulommie.r.* * 
departement &ine-ierMr~ 

U 

%! geboren. Na zijnelstu-
dien zoowel fa het.cöliegïe 

Pmjtyolbxagt te hebben » 
werd hijf-tpt. Priester? ge
wijd , en tot 'Kapellaan* van. 
"Pammartm ingesteld, J)oor 
(jte; '̂ iéwwê) ' gjb^dfee.gihjSeieii 
yJan zé^ekiin'cj^ derjfrai|sche 
omwenteling yèrleid, liet hij 
iich^medes|epén,,^Jegdé den 

fevorderdéiï *$&$.$ jlen. tv'erd 
c RStbo¥>i6:jfë0(£sQUs^Jött~ 
h-re. ••: löj-, p.p;,:ijEjvai^. 'hij 

gchppl te, JP«r^« oén, 'trapte 
^ort daaropj zijne ipripstérJij-! 
j^e'. Ver^ligtiiiigen inet de 
ype(;en i^ónï die/des huwe
lijks5 té" öjiilfeizen*, poox 
toedoen , „ .yan (Iep • boekhan
delaar Bf^RÖMWerdluj -tot 
lid der'tij'd^ijkércomniissïe 
yerkpzên,, belast pmde boe
ken en andere voorrwerpen 
van kurkten en wetenschap
pen in de kloosters en ver-
aere,, ïnrlfftingen op te spo
ren, om'dezelve in openba
re boekvèrzamelingens te 
plaatsen., !V JDE JVEUFCHa-
TEAU , toenmaals Minister van. 

' Binnen^landsckezaken,droeg 
1 hem.de zorg o p , om uit dpi 
boekverzamelingen vanr het 
gouvernement de noodige 
boeken voor,die van het uit
voerend : bewind te kiezen. 
Na Öen 18 Brumaire werden, 
deze, werken naar de boek-
yerzameling van den Staats
raad overgebragt. BARBIER 

'&.. . . . . . . . . . 
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werd er als opzigter' van .7 
benoemd, welken titel" hij'» 
Jn.lfOr ^nder.KiPdiEokdölc 
toehi^Id ,•; en nog In dat jaai 
W3geld*e>j de nieuwe feoek-
terzfcmeling té Wontfüie-
Metn, ; gedeeltelijk uit» de 
fcoeïjenvanden Staatsraad ze-
nomln. Na;de lér S t e i i« i g 
fles troons Werd hij met het 
opzi|t over al de boekVér-
zamèhngen des fcóningé be
las^ tevens Bibliothecaris 
van , den Staatsraad blijven ,̂ 
de. "Het gebouweer jbèek. 

werken, . i g g f ^ r 

Ĵ *! ttöS' '£ïLeenen 

— '• " -••'- e n ' & Ï822 

S # % « f l . overleed * 

f S ? | ï ^ r e h ] ; , Zolderhei» te 
wilten'VeronltsbhüMigen, van 
zijne *fSteJ>elofte%ooi 'een 
huwelijk.vetbrQkén'.tehel). 
b e n » , «efepvéh,, 'wij echter 
gaarne,: dab hij , na het Con-
^ ^ f i ^ j p w i a t i e i voor zijn ' 
^ ^ i ^ v r a a p heeft, f 
^ ™>e$ïe # " * kinderen in ! 

^hMStelijke_-"gevoelens op, 
en èen, h1ihneriee.fl a/ne 
$Eyöec(Jn|f .rte. fimnt-Achea 
gënötébr "Dè büdstébekleedt 
éirig plaats bif'Sé'boekerij 
des konings. Zijne echtge-
hpoté, * welke vo'ór hem ten 
$W*,, $èMe, Détopncte in 
har£ J:laatste ; óogénblïkken 
3e f jvarmste gevoelens van 
godsvrucht* BARBIER , is aan. 
de géyólgen eenér adéf-bieüK 
övtSrlea'eh. Meii;;zegt, * 
h|| rgeen? tijd gehad hé 
ónï de H» Sacramenten det ( 

werd:-. I d T i S t t ' ^ ' ^ 

de> trof h S n
 U bero°f-

^ n v e r v v i a i ^ ^ ^ e -
J ö Melker S v ^ t leven 
^:gehe e i e

B t t n
D ^ b «*^ 

Whad. A-Tf • «odrge-
^^arstelliflïl^^nien.. 

sei» van verschillende II 

•m de JU», ̂ sacramenten ow 
terveriden te ontvangen. Bj 
.atfï'daWa ' Zëer 'tjitgestrelrte 
..._ . n' bóëkêfl, "en M) 

heeft ' i n deze 'k'üridigJie^ «eeit in aeze jbcuningwr"* 
rinttige öntdplckïjigén gedaan» 
Hij had eeri g'eluldcig gehe"-
gen, grooté geleerdheidj «n 

een zacht eft innemend voor-
tomen ',-' ivaardoor hij de ach
ting won van allej, 'die hem 
kenden. Men heeftvanheni 
l.ó Catalogue de U 'Bw*0* 
if%«e <?« Conséil d'etat 
(Catalogus der boekerij fn 

fan Staatsraad), PafiJs.> 
1800 ~ 1803,2 Dl-»/ 
fol. — 2.0 Dictionnaire de* 

http://h1ihneriee.fl
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ópvragjg*, uhóhyme* etpse^-
dphymes (ttoordènbqeA <ler 
iiatzmjooze; en onder èenen 
verdichten naam uitgegeyene 
wérken), Parys,:MPKw 

druk in 1822 fen volgende 
jaren. Dit werk zou eene 
grooite waarde liebbèn, 'in
dien hetzelve niet vjm';yele 
misstellingen zwanger ging; 

tien , en indien het in eenen 
beteren géesi] opgesteld w$-
i:e.v_,!Dé,schrijver.schynteé-
ïijge gevoelens»en yelè stel
lingen ingetogen (:e hebben,] 
welke de. xègtgèïoo^igeii niejt 
ïranneÈi gppdkjÊure'n. ^ , 3 j o ; 

Nouvelle 'Êibifothèfue d'un 
Ju 

smmhY, , Partp; ,1807 ~ 

%&Ü ü&otfi.E$.iïssAiiTi$ gehol
pen werd. •— 4> Dissertati-
óh sur soixantes tradtiction» 
JPrancaise*_ de l'itiiitation de 
J. C. skivie'de cohsirlérutton* 
sur Vauteur de rïpiitation 
ffierhandeUng over" zestig, 
vertalingen in 7té£ J?rdhsê7t' 
van de 'Nayólgtyg^'van ~<f* 
C. gevolgd' dóór aanmerkin
gen" over den Selirtfvér der'" 
Zelve), Party's 181#. — '&# 
Supplément & lacorrespon-
duncede MM. 'Gnimi^ et 
JÖïjDEJRot (Vervolg der1 

Briefwisseling van GRIMM 

••" ' *? ? f° — 6 '°"Nb*--

de httêrature de tAÜAnF^ 
(Meurt vervolg <£&• 
V.(.,,,v i. '"* ° -f ae ver-
handeling ouer de t,etter~ 
knnde van LAHMPM) , pa 
fifs imittsM-^^Exa-. 
nlën WUiifite et complément 
dei"", 'biètionnaires '• hisióri-
^tèPïejigiusfépaiidus (Bé-
öjjra'eëUriU onderzoek en aan
vulling der meest versprei
de Geschiedkundige 'Woor-> 
dëhbóëfieh) Parijs ? 1820,' f,f 
Deel.;'(A; ,-!•' I.)" een''nuttig. • 
werk f, ihaair d&t wel eens itt 
min \ belangrijke en weinig; 
beteekenende bijzonderheden 
vërvalt.1 ~ 8.ö Examen des 
aèiïfirlibtösfiasardéés de M» 
z'i';JtffipE dans sa "Philo^ 
spphie ^'%u'\fflïïlJT''siè'èlê:! 

(Ghdèfzoêh': der J gewaagde 
vóór•ondershllffigen vak den 
Weer tA HABFÈ in zijne 
Wijsbegeerte der achttiende 
eeuw), in Het Magasitf 
Bneyclopèdique in 1805» 
en daarna in het nieuwe 
Supplement enz» ingelascht. 

B^RBIBB* U'AüCÖÜR (JoAN-" 
î Eé) adyokaat'bij hét pax-le-
nlént:,'rm\Para's, werd te 

, Tjg.hgrès van arme ouders ge-
'boïén,; doch maakte zich 
! eénen naam T door zijne talen-; 

!tén. Hij'was, in den begin-* 
\ïi& répélitor '(*) bij het Col-i 
'• legie van Idsieux. Hij wijd-
• 5 " • ' • ' : . • • " ' • • • ' ' -

<*) Onderwijzer,, dïê de leerlingen oefeiii, in datgene, \va,t jij ï)ïj 
?«üere meesters leerén. K 
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de zich-later aan de balie 
toe , doch daar zijn "geheu
gen hem reeds bij hel begin 
•van, zijn eerste plèitgeding 
bedroog, zoo besloot hij niet 
weder te zullen pleiten , zelfs 
niet, al moglhijer'ookroënt' 
mede kunnen bejagend CoL-
ESJIT belastte 'hemt-met de 
opvpedipg', van een ' "zijner 
zonen. Jn 1683 werd hij btf 
de Fransche akademie aan
genomen, en hij overleed 
in 1694, in .den ouderdom 
van 53 jaren aan éene be
zetting op,Ie borst, als een 
«er beste kunstregters zijner 
eeuw beschouwd. Hij was 

2}|» tegen die maatschappij,-
« tegen de schrijvers ïïie 
«ff leden , van waren. Het." 

Werf ™ ' ° e k Wor*t dik-
* en vS r K * W « 
dorste I P O e ' l d d e r s c h r i * n -
tiek S!/ e^aardigste cri-

* ü ? t / ° d a l i n g e n 

vo1 v c «and eix een 

goede schrijver, kon het 
>\ hoofd> hem, door zijnen te-
! genstrevër gebogen, niet 
weder Volkomen opheffen. 
De Abt Gn'A'NÉT heeft in 1730 
eerie__uilgave van dat werk 
geleverd, bij wejkehijtoee 
daadzaken heeft gevoegd, 

i welke bewijzen, dat M-
BIER , een even .zoo goei 
advokaat als een Critici» 
zoude geweest zijn. De o-
verige.Jgeschriften van D'AJ;-
COUR 'zijn slechts eene ver
zameling ' van lompe boerte-

'• rijen. Zoo' nh de Onguent 
p'ovr la èriikre {Zalf voor 
de brandwond) tegen de Jc-
miten t'.ArQLtöü, vendew 
de 3IitkntDATMs{ATOLW 
vèrh'ooper van MmiRiM' 
TEs)&gm PACISE, en wee 
Hekeldichten ^ '*?** ; 
verzen! '. Het» is j»et »jj 
overeènt'ebrengen, J» "ƒ 
Bounotms op zulk «* 
schrandere, en de overig 
op zulk eenc toe «f 
«hekèW heeft. „ Men *e{. 
Sat zijiju 'haat tegen, de Jj 

wwrjdat-hjï ^ch een»* 
hunne"kèrk bevindende,» 
waar men. raadsèlacW 
schilderijen had uiteesfcW» 
oni door de omstanders v« 
Haard;'te- worden, ene"» 
verklaring gevende, <« 
yrU scheen , e e n ^ J ^ . 
hem zeide, zich te > 
neren, dat /«*< *ST J,. aeren, uac ««/«» — 
oer,- waarop D'AOCOO» 
delijk antwoordde; & S 
e** « K » W , quareexpW111' 
Déze uitdrukking van 
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crus liep aanstonds van mctod 
tatmond. De onderwijzers 
herhaalde; dëzeke', dé > lesr-
ïingën,.>; ivxkzim. ticdexeke * 
aan,i en de^naarit Tiai& adyo-s 
kakt' SACHUS». is hem b>jge~, 
blevent»' .-ï .*';•" ' '';>v vv-ïi-i." '! 

<• - r 'H. , v . „ . . , , „ , • . ,,. , . ' ( 

'fj\'*''. -™ :' • * AiV<i il/ t » « W W V » ,*<! i .' 

• B.iRB|EEtit'ïb*; ZlèiQjÖBRn»» 
CHiii (FBANCiscus;;?'BAliMEEl r 

Domïnikaneroimonniifcip „teii 
Bijsseli, 'geboren1^! ging> den.:. 
4-Augustus 162#ïtt'diè ÖRH 
de'en'Siverleed'^en^ö Janu*< 
arij 1Ê7S, in dén 'bü'derdoM* 
van: 22: jarenT ' ïHlj.iifeöft nas-.v 
«ïèloos nifgegevën: '"Éfl^Jihi-i 
tidoïé <--,dktjlomfte" contrei! 
latente, {Tegengiftanden •• 
Mozekmnmmgm d&^pes&fl 

Règle desyfrères'ef' soeurs-;-
de la ïpéniteticë^Megëlvoor
de broeders en zusters van* 
loetvaardigheid); Ryssvl, 
1656 in 24.o _ 3.0 J)e la 
dévotion au frèsvamt caevr 
du fits de Dieü et de sa 
tres., sainte imère {Over» de 
devotie, tot het a2ferlieilig-
sle hart van den Zoon Gods i 
en van zijne'allerliëiUgste: 
moeder), Rijssëlj,, Ï6§1,' in 
4 » In zijn Bill.'BelgiDö-
minic. 31, & schrijft GHIL-
BERT JDE iiA HAÏE aan. BART 
BIEÜX nog" andere geschrif
ten toe, ;en hij getuigt er 
«en in handschrift gezien te' 
hebben, dat ten titel voer
de'- Calendrier'' dés S. S. 
üwnhenreux M(tH§rs, vé-

unérable* personwge? de 41» 
ordre ,d* &.. Bmisiq.VR,i 
(Almanak rfe„, UeWge;,<%-% 
;}lulzahge mar,UUu^n^ eer* ? 
•wmrdige pemoneu der orde 
^miM^i Heiligen, QOMÏ* 
tyricvs). " 

;! ,. BARBOSA (A,RIÏJS) .te-Avef-. 
Üpq iJ^^ortugal geboren, 
ifstak ^aai,"-Italië over, al-
;|waafe:AN ĵEfip«Pp,i,JTir<ANp. hem, 
jjlesgaf |n het Grieksch. Hjj 
ijofidfcrwees daarna .20 jaren-
L'te SalfunfnAamei denméeswr 
!»renrï»e;jiii „De -koning; Taja 
ïïPortuga$rbeftoemde; hem ftptir 
J)ottd;erwiyzelr 4er Prinsen 4i.- ' 
jjjFOjssus» >en "HENDRIK. • Er >!>>>-
i*slaanuwan hem:. Jbatijnsche 
XgedivhMn^; M. in, 8^01 een 
| Gommeniarinm •/op^^ATOR^ 
S ériïahderè werken .iliij^tieji-ti 
Ihbog* bejaard in* 1540, -en:v 
jjwaJsMeén /der- Teerste brêr-« 
;' stellers der? letteren in 
• Spanje- » ; , •:...." 

BARBOSA (PETRUS), in.het 
Bisdom Braga, in Portugal 

'geboren 5 eerste hooglaeraar. 
iïn- tle' regten, #an d.4 Un.i-
iversiteit van,Goimbra, vexr 
liliéfc- zijnen leerstoel:i om' kan-
ilselieA^es Bijksfe worden. 
!Hij; «verleed in 1596, na een 
i Gommentarium over; den;ti-. 
!! tel - der Pandekten: $olwto, 
tnairinwnio, </<?*" quemad~ 
Modnm petatur, en; andere 
règtsgëleerde leerliandélin-
gen, "in 3 Dl.n-in iblt jei 
hebben uitgegeven. - <•;•. 

••' ' . . — " . ; / , j • n 1 1 ; ^ • * 

": BARBOSA (EJHIANÜEI.) , Ad-
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vokaat deè köflihgs vanlPö/-
tugalf overleed in 1638, in 
den ouderdom van 90 jaren, 
hij is de (schrijver eener ver
handeling Dep'óteitate epU-
copi, en van eenige andere 
werken. 

BARBOSA ( AÜCUSTINÜS ) , 
Zoon van «ten voorgaande, 
evenaarde zijnen vader, in 
de kennis Van het burgerlij
ke en canonieke regt. PHI-
MPPUS IV. gaf hem inlötö 
het Bisdom Bgento ; in» het 
land van Olrarito. Hljover-
w J ' Ï N ] " * v o ^ n d e jaar. 
W hebben van hmri.o 

At hoek enkel verbeterde. 
¥eh voegt er bij,, dat toen 
f f J™>*t hem eens visch 
Ifgt m een beschreven blad 
Papier, BARBOSA 'dadeS 
^ r d e M a r k t l i e p / Z Ï 
Wschr i f t tekoopenywaaï 

heiwerk- L%r • n d s c h r i f t 

nieke reet™?* o * » ü a n ° -

^ v e ^ f e j ^ o o r d e , 

a a m a r a n i X f ^ I g r o o t 

t; BAUBOSA (JQZÊP) , eeri Por-
.tugesche religieus van de 
lorde der .Théatijneny mg 
:;üd van de koninklijke Afca-
deraie der Portngesche ge-

> schiedènisy ën gescfuW-
schi-ijver van het huig m 

• Braganza, werd te ütoa-
bon i a 167S geboren, en o-
verleed;afdaar in 1750. Een 

^werkzaam en geleerd schrij
ver zijnde, heeft hij een 
groot aantal werken nagela
ten, onder welke men ónder-

'Scheidt: 1.P Getchiadenii 
'der koninginnen van Pör~' 
Ytugal, Lissabon,: 1727, in., 
;j4»w> —,' 2.o Archi" AÜena-w:, 
urn : luteitmtm, Lissabon *, 
1733, in -4.tot Hen heeft 

s na zijnen dood gedrukt Ge-
scMxdenis der Hertogen van 

.Rraganza, en men mf o/> 
!:het punt *. om dezelve uitte-

f even, toen de brand, wel-
e op de aardbeving van&&•• 

1 November 1755 volgde, 
de geheele uitgave verte** 

' BARBO* :(JOANNES) e»' 
, fransch reiziger, werd> z® 
als men uit eënige; zinsne
den van zijn werk kart af
leiden, tot in, 1682, bij *• 
verschillende fransche maat
schappijen geëmploijeefd, die 
elkander toenmaals v«j *!**" 
dig, ondei' den naaw ™" 
West-Indische Co00S}lie"' 
opvolgden; hij te* ^ " 
scheidene reizen naar AP ' 
ka en de AntilliscM «"«*" 
den, ora de gestichten oer 
Compagnie te onderzoeken! 
als een naamvkeurig ^n°ot" 
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heelkundig*waarnemer, ver
zamelde hij ontelbare bouw* 
stoffen, welke hem. voor ;de 
werken van dienst waren, 
die hij later zamenstelde. In 
1685 verliet hij Frmknjk, 

.zonder twflfel uit hoofde van • 
de intrekking van het edikt. 
van ffantes, want men zeg t , : 
dat hij.^an den; Protestant-; 
schen.Godsdienst Was» Se
dert dien tijd reisde hij niet.'j 
mee r , en ,• hield zich, enkel r 
bezig met de zamenstelling 
der geschiedenis zijner rei
den. Door zijn w e r k , geti
te ld : Description^des-fiötes 
occidentales d'Afrique•<.]et 
des contrèes adjacentes (j}e-
tchriji)iug der westelijke 
kusten van Afrika, en der 
aangrenzende ;gewesteri}vw~ 
wierf hij de achting en goed-

-keuring der geleerden. Hij 
Schreef dezelve eerst in het 
ï 'ransch en vertaalde zulks 
daarna in het Engelsen. Men 
vindt dezelve in de Verza
meling , der reizen en scheep-. 
vaarten van CHURCHILI, , Eson-
deny 1732, 7 Dl.» in fpl. 

. BARBOT. spreekt daarin niet 
alleen over datgene, wat hij 
gezien heeft, maar ook over 
datgene, wat hij vanscheep» 
vaarders had vernomen, die 
hem waren voorgegaan; hij 
maakt melding in dezelve: 
van de in die gewesten heer-;! 
schende godsdiensten, van 
de verschillende regerings
vormen , onder welke dié 
volken leven 5 hij voegt daar
bij eene menigte "voor scheep-

. vaart en koophandel!nuttige 
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waarnemingen. z « n e b e_ 
..schrxjVMg v a n Afrika bevat 
,. «e geschiede„üs v a n d a t w e _ 
relddeel tot in i 6 8 2 t M _ 
stip zijnerlaatste r e ï s i n d a t 

gewest . , Hij heeft eenige ja
ren daarna een Supplément 
Jn : twee deelen in het licht 
gegeven, Waarvan het eerste 
het vervolg van ] ,1.682 tot 
Ï 7 Ö 8 b e v a t . ' Het tweed© 
deelt onderrigtingen mede, 
welke men noodig heeft 
te volgen, pin van la Ro-
clielte naar de , Afrikaan-
sche kusten té gaan , én 
over de scheepvaart langs 
die kus ten ; ook vindt men 
er nog bijzonderheden i n , 
over de volkplantingen van 
Cayenne en de Antillische 
eilanden, werwaarts hij ver
schillende / r e i zen had ge
daan.- BARBQT is in Enge
land, in het jaar "Ï72.Q o-
verleden. 

BARBOU ( H U G O ) , zoon van 
JTOANNKS BARBOU , verliet de 
stad Eiyon, alwaar zijn va
der boekdrukker w a s , om 
zich naar Limoges te bege
ven , waar hij in het jaar 
1580, met zéér schoone cu'r-
sijf-letters , de Brieven* van 
CICERO aan ATTICIJS ,'.met.de 

a verbeteringen en aanteeke-
•ningen van SiwÉqj>f DUBOIS , 
Luitenant-Generaal., van Id-
moges'i. drukte. „Déze uit
gave wórdt door den Abt 
OMVET zeer op prijs gesteld. 
Het zinnebeeld van de BAR-
BOÜ'S was eene hand hou
dende eene pen eneehegars-
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teil-aar, waarboven eerie 
halve-maan: hiirine spreuk 
was, Meta laboris hónor. 
Hunne nakomelingen, die 
tegenwoordig, nog de bóefc-
Amhknnsi't^Limoges en te 
Pürijs met roem üïtoefen«}n, 
hebben beide-steeds behou
den. Aan die van Parijs 
heeft men schoone uitgaven 
van Classische schrijvers te 
«anken. 

BmcEPHA. — Zie Mom' 
BAR-CEPHA. " 

BARCEÜS.-jL. Zie;MAG0 

'KSf^ Terd in 1666 

^Cersss 
^ e v a n i ^ 0 ^ g ; 

'*«*'*> fiSoeS" ^ Schei" 

•**& *£-ts stad eéne 

^ S i r !,ei? de* "*.• 
t e e r ^ h e b W n T ^eIe«a-
^ ^ t i ^ e n d b e w i j ^ 

F r e ^ n 696^-W C e w r ó^ 2.° 7?/»i; ^ ö ' «i 8.vo __< 

3 - ° JÖÉ «,/»"• ' «ï 8.vo _ 

progressu-, 1723, in,4.to_ 

BAROKïrAüSEN(HERMAm), 
een^Lttthersch' T h e o W 
Werd den 21 Óctober f629! 
te Herford geboren,' atv 
deerde 'téHelmstadt en- u 
•/«%«:, én werd in de Iaat* 

' genoemde • stad tot meesfer f 
in de vrije konsten bevor
derd. In I6Ö6 werd i/j 
Rector te Lemgow, en in 
1660 HöogJeeraar in rfe Ze-
dèleeï ' te i?i»fófe,. alwaar 
hij in 1662 eehe Üèsis ver
dedigde, om töt meester in : 
'de Godgeleerdheid te Wor
den bevorderd, en in 1665 
tot gewoon Hoogleeraar der 
Theologie werd henoemd, 
In hetzelfde jaar werd hem 
de post van eersten hofyre-
dïfcer > Consistoriaal - lW> 
én Opperbewind-heliber i«" 
Osnabrugge, en in ïóTffe 
van Opper-bèwindhebbèr w" 
het graafschap; Diep/tolt op; 
gedragen. • In 1680 ging; iif 
nhatiHanover «als Consis'J" 
riaal-Raad; en eerste Hof-
prediker, en werd algeJ»e«n 

Opper-bewindhebber Van (fa 
Unberg en Göiiitigen. M 
overleed den 19 Aprill69i' 
Mert heeft vatf: he«' fief 

verhandeling ;ife - . 
Ecclesiasiica, en denklewen 
Catechismus van Oshérv$e' 

BARCLAVrWlLMA»!)» **} 
te Merdeen, in' - W f " 
geboren. Daar hij zijne «'" 
tuin aan het hof niet m 
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Jcürinep maken, xóo kwa)n 
hij naar frankrijk , alwaar 
hij teBourge», onder CUJAS 
ging studeren. Pater E D -
MÜNO HAY, een Jesiiit, liet 
hem tot Hoogleeraar, in de | 
regten-, aan de .Universiteit j 
yan Pont-u-Mqusson benoe
men. rDe jHerJ togvan^^ : 
t/wringen, ga£*h,em, :êenèri j 
post van Staatsraad-en Rje- ; 
kwestm^ester; maar7 zoo . 
al^ .J^AYJ.?," zegt ï. ' .b| |.di|n 
Vorst door de Jesuiten ,in ; 
eenen kwaden naam gebragt, j 

zoo stak hij.wedêr naarJï»-
gelandTover. Koning. JACOT 
BOS I. deed hem aanzienlij
ke aanbiedingen, op voor
waarde , dat hij den Angli-
kaanschen Godsdienst zoude 
omhelzen, BABGMX verkoos 
ïïeyer, Jn lbÖi,nê®v* frank
rijk terugtekeeren. jöjttiyerd 
hem ^en leerstoel in de reg
ten' aan de Universiteit van 
Angers opgedragen, alwaar 
hij eenigen tijd daarna over
leed. Zijne verhandeling De 
potestate Papcs Romel6ÏO, 
id'.5.v0-en "die De reg?io et 
regulipofextate Parijs 1600 > 
in 4.W, aan HENDRIK IV. 
opgedragen "t maakten, in den 
tijd veel gerucht»/,• ;• ',, 

,. BARCLAY (JQANNES), Zoon 
van WILWAM «n van e^ne 
Mejnfvrouw DE MALLEVII^E, 
werd te Pont -' a -Moxisson 
ïö 15S2 geboren. De.Je-» 
suiten, onder welke hij stu
deerde , wilden hem itt hun-
SlB Maatschappij opnemen, 
*na.ar. hij wilde 'liever, zijnen 

vader ftaar EngeMd "'Vol
gen, ken Latijnsch werk , 
jLuphormon .génoéma, dat 
™J °P de ffooöing v^konih"-
jACOBüsI.mtgaf, bragthéin 
I>jj dien vorst in ganat. 
Uïï,vreéze, dat het verblijf 
in EngelAnd den Godsdienst 
yan zijnen zoon aan het wan
kelen iüögt brengen, nam 
WILWAM BARciAY; onzen 
JOANNËS' weder mede naar 
3?ranAr<y% 3De jonge RAR-
CI,AY., zijnen, vader èenigen 
tijd daarna verloren hebben
de, stalc weder naar Ëoti-
de?i over, alwaar JACOBUS I . 
Tieni aanzienlijke bedienin
gen gaï. Hij iiet aldaar het 
vervolg van zijn Ewpkormiohi 
'eert Hekeldicht in twee boe
ken', drukken, iri hetvvelke 
d&! isohrijver vele schrander
heid, aan den dag legt, en 
ie grondbeginselen eerier 
zuivere .zedeleer ontwikkelt. 
De beste uitgaven van dat 
boek zijn die van ELZEVIER , 
102T, en van fjeijden , 167é, 
in 8>v0, cum nolis Vario-
mm. Hij gaf omtrent den-
zelfden tijd de verhandeling 
zijns Vaders, De pole$$atë 
Pap&, iti he$ licht. Daar 
dïtJweïk, zoowel"als da't 
over de jmagt. der, koningen, 
door denzelfden schrijver, 
.de gevoelen^ van ,^ersg]ieï-
dène Godgeleerden aanrand
den :,. zoo beantwoordde BEI,,-

LAB ÎNUS hetf eïvp. BARCiAY , 
gaf 'daarop een tegenschrift 
in hetlicht, Pietds genaamd, 
in 4 , t 0 . r JOAINNES EÜBEMON » 
een Jestütj antwoordde voor 
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BEIAABMINÜS f doch op geene 
zeer afdoende wijze. Hij 
ïjeschuldigde BARCXAY van 
Jfettér^; maar deze bewees, 
dat liij altijd opregt Catho» 
lijk was geweest, zelfs aan 
hét hof van Engeland. Het 
verblijf in Engeland moe
de, stak hij andermaal naar 
Frankrijk over, en van daar 
ging hij naar Rome, alwaar 
PATJLUS V. op den stoel van 
den H. PETRUS zat. Hij 
sierf aldaar in eénèn gegoe
den staat in 1621, hetzelfde 
jaar als zijn tegenstrever 
BELIARMINUS. BAIICLAY be-

' zat eene zwaarmoedigheid, 
die hem zonderling maakte, 
efaar hij den geheelen mor
gen in zijne studeerkamer 
doorbragt, zonder iemand te 
zien, en des avonds"..fijnen 
tuin bewerkte. Er bestaat 
van hem behalve de reeds I 
genoemde werken; I.o p«. 
Tcenesis adSectariös, Böme 

TAeoIogant was, s l a L d e 

™ **e' al fe wel. 1 1 . 
J 0 ^ « « , J G e | j d e f t , 1 6 3 0 , 
^ 1 2 . o , en cuMnotis Va-
rjorum, 1664 en 1669, 2 
» . n m 8 . v o , y e e n R o m ^ 
«»t onrijm, en dichtmaat be
gaande, en een werk, w a a r . 

S e S/ 6 n «%<«<* plan, 

neemt «Ü beelden waar-

tewM-j*» j ra ient gelezen 

ST*& ft***?; 

TRONHis, IIUCANUS en Arov 
LEUS.' Hét is een tafereel 
dèr ondeugden en omwenfe-
lingen der hoven. De rond
borstige, heldhaftige en on-
gekunstelde edelmoedigheid, 
is in hetzelve' zeer in Con
trast met het behendige 
drog, en de listige kuip 
rijen. -^- '3.o Drie Boda 
met Gedichten, in 4.t0, dis 
verre bij zijne proza moe
ten onderdoen ? men vindt 
in dezelve opgeblazenheid e» , 
hoogdravendheid, —ifi Icon 
animorum, Londen, 1012, 
in SWi' een weikdat', hoe
wel niet diepzinnig genoeg, 
echter wel slaagde. 

BARCLAY (KoBERTüS),t9 
Mdimburgiü 1648, uiteene 
aanzienlijke familie geboren, 
werd te Parijs in den w-
thólijken. Godsdienstige- , 
voed', onder de oogen * 
een'zijner oomen, Pres* 
van het Schotoch Colleg' 
dier stad. Hij • keerde f 
zijnen vader, dien hij ** 
daarna in 1648verloor,"» 
Schotland terug. De Jf̂  
kers hadden hunne dvn"» 
gen in daïfc rijk versp^ 

tiet zich door-die dweeg 
verleiden, en gafver^J 
dene werken te hf" fliet 
dediging in het h " * K . 
tevreden*, van hen door n 
ne schriften te dienen'»1^ 
hij naar de Nederlanden^ 
Duiischland, óm «* F ^ , , 
lieten te maken. «» ^ 
vermoeijenissen te » 
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ondergaan kwam hij in 1690, 
in het 42e jaar van zijnen 
ouderdom in Schotland ster
ven. De geschiedschrijvers 
zijner sekte schilderen hem 
af, als een regtschapen man, 
die den arbeid en de moei-
jeïijkheden met vermaak ver
droeg , die eene opgeruimde 
inborst en een bestendig ka
rakter bezat. —• Het zekere 
hiervan i s , dat zyne zerfp.n 
geregeld waren, en dat hij 
met vele schranderheid, ee-
nen methodischen geest, 
wijze inzigten, en zoo vele 
gematigdheid paarde, als een 
geestdrijver dezelve kan be
zitten. Men heeft van hem 
verscheidene werken, waar
in hij1 de dwalingen der 
Kwakers Systematisch be
handelt. De voornaamste 
zijn: ï.o Catechismus, of 
geloofsbelijdenis, ontworpen 
en goedgekeurd in dé alge-
tneene vergadering der Pa
triarchen en Apostelen, on
der tien invloed van J. C, 
zelven. Het zoude i e wfldr 
ïoopig zijn, om de voornaam
ste in dit boek ontwikkelde 
grondbeginselen te ontleden. 
Wij willen ons tot de be
langrijkste punten van de 
zedeleer der Kwakers bepa-
ïen. Volgens hen, is het 
een Christen niet geoorloofd: 
1.° Van aan menschen vlei-
jende titels te geven, zoo 
als uWe heiligheid, uwe 
Majesteit, uwe eminentie, 
u*e doorluchtige hoogheid 
enz., nnnï, -J-J- - 9 *• 
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en5;> *><* 3 v ™S K* 4 e w i ^ * S 
n ' - .ÖEEX. an d l e V im e« wgtwanüge raadge 

noemd, te SSfcgZ R 

buigen, noch het W d *• 
ontdekken. — 3.o Va* V t * 
overtolligs aan de kleederen 
te dragen, zoo als lissent 
aan de hoeden, knoopen aan 
de mouwen, enz.-==-4.^ Van 
zich van spuien, tijdverdrjj-. 
ven, vermakelijkheden of, 
schouwspelen", onder voor
wendsel van noodzakelijke 
uitspanningen te bedienen. 
— 5.° Van te zweren, niefc 
alleen in hunne gewone, ge-; 
sprekken, maar zelfs int 
regtsgedingen voor de Over
heid. — 6.o Van-hetkw^ail 
tegenstand te bieden, vaiï 
den oorlog te voeren', of ire 
eenig geval te'vechten. — 
2.° Theologies vera Christin 
ana apologia, Amsterdam, 
1676 , in 4. t o BASNAGE JDE 
BJBAUVAI. en Pater NICJSKONT 
zeggen dlat voor GERAKBUSI 
CROESE, niemand de leer
stellingen der Kwakers in 
het licht heeft gegeven. Zij 
bedriegen zich, wijl dit 
zonderlinge werk, dooreen.' 
aanhanger der Sekte geschre
ven 5 dezelve volmaakt wel 
doet kennen. Hetzelve i s 
in verscheidene levende ta
len vertolkt. De opdragt 
aan KABEL ï ï . , bevat geene 
baatzuchtige Complimenten , 
en laaghartige vlejjerijen, 
maar onbewimpelde waarhe» 
den en refftvaai"*»'»» -— j-
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vingen. » Gij -.hebt (dus 
spreekt hij KIREÏ, op het 
einde van de opdragt aan) 
zoetigheid en bitterheid, 
voorspoed en de grootste 
ongelukken gesmaakt. Gij 
zijt uit het land verjaagd 
geweest, waarin 'gij regeert, 

' gij hebt den last der ver
drukking gevoeld, en gij 
moet -wetea^.hoe verachte- . 
lijk de'••verdiruÊBter-ïir^wr-l 
God en voor de menschén. 
Indien dus, na zoo vele 
beproevingen en zegeningen, 
uw hart zich verhardde, en 
den God vergat, die zich 
•Uwer in uwe ongelukken 
Jieeffaangetrokken, zoo zou 
w e misdaad des te grooter, 
en uw oordeel des "fe ver
schrikkelijker zijn. In plaats 
flus van het oor te leenen 
aan de vleijers van uw hof, 
xoo luister veeleer, naar de 1 
stem van uw geweten, die I 
v nimmer zal vlexjen* lic 
hen uw getrouwe vriend en 
onderdaan." — 3.0 Mpistola 
ad legato» Noviomagi con~ 
gressos, 167S, in 4..w 

BAKCMY-DE TOIAY , veld-
Maarschalk in Russïschen 
dienst, was de zoon van 
«enen lavonischen herder. 

in het gevecht van Gmk, 
en overlaadde zich met roem 
in den strijd van Pvltusk 
en in den slag van Pruis-
siscli - Mylau. Hij mkte 
in 1S0S den oorlog van Fin
land mede; zijn togfc, door 
Quarien, onder de oogen 
van den vijand, gaf es 
groot denkbeeld van zijn* 
bekwaamheid, en verwierf 1 

l-lrenr-^deirTang- raa veldheei 
der Infanterie, die hem den 
1° April 1809 werd am«e-
boden. De kunde, die itij 
bij de oorlogs - administra
tie ontwikkeld hado bragt 
niet minder toe, dan zij» 
voorspoed op het slagveld, 
omhem tot minister van oor-

4e IVIil ?'J ?5ne eerste schreden in 
"aire loop 
^Mjtalen nen moed, dii/u t„i_:_ •. ' °V* hem met roem 

«„- .._ •> "I 'aienten en AA. 

bekend 
«ene 

ierdèn iffi? ^Pn v e i z e-
uen £i December 1807 

log te doen benoemen, en 
in September 1811 TOT #• 
Wladmir der eerste klasse. 
Op het einde van 1812, e» 
na den terugtogt deï Mf 
scheh , verving hij denij»" 
heer KÜTÜSOW , in het W 
perbet el over het leger j» 
Vaardigde den 3 Janm 
1813 , aan de Duitsche sol
daten de volgende proclawa' 
t i e u i t : » Treurige en s*»" 
delijke werktuigen der e* 
zucht, leert door het ro»r 

beeld der Spanjaarden: « 
Portugezen, dat de moedig 
en standvastige «*• 3eg 
volks, de &»»$&& 
vreemdeling* kan &* 
den. Gij zijt v e r a s t , 
niet onteerd. IndW»J• 
der uwen in hoogere ia»B 
hunne pligten vergeten' 

ben, is daarom de 1»' 
uwer natie niet niuw« JT 
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régt/ dapper, hét vreemd 
jüfc moede en getrouw aan 
God en het vaderland. Gfii 
J . . „ . - i . ' s . . • .."'.' 
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dus, die de veroveraar tot 
i •". ' i . - * » ' ' •> - • « « * , ui« «o "«"VBiattl' lot 
aan de grenzen van Rusland 
heeft gesleept* verlaat de 
standaards der slavernij; 
schaart u onder dia des va-, 
derlahds , dei' vrijheid, der| 
nationale eer, die onder "de; 
Bescherming van den Keizer,' 
mijnen meester, geplant zSjh 

. Hij" belooft u de ondersteu
ning aller dappere Russen,;. 
die onder eëhe bevolking van" 
vijftig' milliöehen zielen, in 
staat zijft de wapenen te 
dragen, en hij heeft mij be-; 
last, oni' ai de dappere Duit-; 
sche officieren en soldaten, 
die over zullen komen, in 
het Duitsche legioen tè plaat-' 
seh. • Dit legioen zal door ;| 
een1 der Duitsche Vorsten 
worden aangevoerd, die de 
meeste verkleefdheid aan de 
zaak des vaderlands heb
ben aan den dag gelegd. 
Deszelfs doel is *• bevrij
ding van DiiilscMandt en 
indien dat doel berei&t i s , 
zal het vaderland aan zijne; 
dappere en getrouwe lande' 
ren belooningen uitdeelen 
De Keizer, mijn meester, 
zal aan die dapperen eene; 
woning en landerijen geven, 
in de schoone gewesten van' 
het Zuidelijke Rusland. 
Duitschers, kiest tusschen 
t|e eer en belooningen van 
«e£ eenen kant, slavernij, 
schande en ellende van den 
anderen!» De veldheer BAR-

begin van den 'v fe ; ? h e £ 

1813,aandeTKtTfc Taï 
óver een r e s e ^ ^ f ^ 
bevel v o e r d e ? w e y s het 

veldslagen van Lutzei J 
•Bautzem.methet .opperbe-
vel be a s t . Ten gevolje*£ 
afbreking der onderhandel 

hy den 27 Julij 1813, het 
ophouden van den wapen
stilstand bekend, en bestuur-
de b 0 den slag fan .Leip-
ng> al de operatiën der ver
e n g d e Russische,, Pruissi-
sche en Zweedsche legers. 

2 L i ï , F i , a ? S c h e l e « e p behaald, beshste het lot vans 
den veldtogt, e n den gene
raal RARCLAV verschafte de
zelve den titel, van graaf. 
Intusschen maakten zich de 
vereenigde legerbenden ge
reed , om in ïVankrijk dooi: 
te dringen, de overwinnaar 
van JLeipzig belast, om de-

| l v e *e g e i d e n , maakte 
nam- door de volgende dag-
Z^> °T

nder dagteekening 

£ • \es
T

temi«ïng bekend: 
•» GJJ hebt den vijand der. 
aigemeene rust overwonnen ; 
m h e b * d e bewondering 
aller volken weggedragen 
en .hunnen naijver opge
wekt, üw arm heeft den 
Keizer der Franschen zij
ne onnoemelijke militaire 
niagt, en met dezelve al 
zijne bondgenooten doen ver
liezen. De volken aan zij-
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nen schepter onderworpen, 
en zelfs de Franschen wach.-;' 
ten van u hunne bevrijding,, 
Voltooi uwe zegepraal op de' 
eerzucht van den Franschen :; 
overweldiger; schenk: der 
wereld den vrede, en, keert 
door hare zegeningen bege
leid, naar uw geliefkoosd 
vaderland terug. Enkel met 
zulke voornemens moeten wij 
de grenzen ^^ Mwn&uflL, 
overschreden. Ons doeïmoet 
zijn, om de rampen van dat' 
land te verminderen en niet 
te vermeerderen. Wij-moe-f 
ten de inwoners overtuigen," 
dat enkel onze roem voor de 

..goede zaak ons bij hen heeft 
gebragt. Van het nut der 
krijgstucht overtuigd, be-" 
hoort gij dezelve met eene-
nauwkeurigheid i n achtte 
nemen, die aan uwen ijver' 
eenen meuwen luister zal 
hy^ten Mogten er echter, 

• tegen alle verwachting onl 
der u gevonden worden, die' 
Z I c h aan,^welddadigheden 
omtrent d e i n w ó n e r / Z J 

.jollen dezelve zondereenige 
verschoomng, ak st0orde?S 
van het algemeene w e l z i j n } 

aan de gestrengheid van het 
Sevegtovergeleverd worden." 

iAaVïJSl!eid d e z e r <*agord6 
£ ^ e ^ w a a r d i g f v a n 

^le^T/rs ta f 
dor ï,«, .1 e bedoelingen 
dei hondgenooten. D e z e

r t
b e . 

« n g e n 2 i f n } W e U 
*elogenstraft, doch mke\ 
<t00r d e fanden van den 

roem en de onafhankelijk 
heid der Fransche natie; 
maar wie gou durven ont

kennen , dat al de handeb'n-
gejn, dier uitgestrekte verbind-
tenis j welke de oveizade-
lijke eerzucht van een en-

„,kel mensch onvermijdelijk 
maakte, door den grootste' 
geest van billijkheid en fc 

: beste voorzorg zijn besturf f 
geworden ? laaien men$oa$ 
van den waren zin van de 

, verklaringen der Mogendk-
den ;|s afgeweken, moet 

. men zulks .enkel aan, de lis
tige en trouwelooz.e staatkun
de van sommige iftinister* 
toeschrijvei?, die niet dan al 
te dikwijls en alte gemak
kelijk geslaagd zijn, * 

„hunne meesters te m-
dat er noch veilif 

heid, 'noch roem.w»* 
"vorsten bestaat, datv H» * 
alvermogen hunner ,ag*W' 
dat deze aan te randen, 
veel i s , als hun zelf J 
te randen, en dat dei 
der volken,, de .gedd*J 
vijanden van het geöL* 
'Koningen is. Wij «*J 
,ons tot deze weinig» 
merkingen bepalen, dooi 
zelve naast de edele proi 
matiën van AKSAMBS" l , i 
AMXANDEK ^ ^ ° S a a t . enzijneveIdheerenteBst.n 

sen, zal men ™ &eêm 
staat zijn, om te J ^ ^ 
in hoe verre de eden» ' 
bedoelingen der J * * ^ 
bondgenootcn, m*"°w 
omtrent jbrankryh b. 
den, zijn vervuld geW»OÏ 
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De Graai BARCLAY-»E--TOÏ.-
xy> ging voort; om gedu
rende den moeijelijken veld-
togt, die van Deöembe* 1813 
tot in Maart 1814 onderno
men werd, de krijgsverrig-
tingen van het Russische" 
ïeger, daar de velden van 
Cliulons,- hangregi Btiènne 
en Sésanne getuigen van 
waren, te besturen; alom 
werden zijne bevelen uitge
voerd en zijne beloften ver
vuld ; na den afloop van den 
slag' vonden de" JPranschen 
onder de Russische solda
len even zoo vele veiligheid, 
en bijna even zoo vele hulp 
en toegenegenheid als onder 
hunne landgenooten. Op den 
30 Maart eindelijk,\ den 
laatsten dag van dezen veld-
tffgt', trok de veldheer BAR-
CXAY-DE-TOLLY, met het le
ger , waarover hij het bevel 
voerde, Parijs binnen; ge
durende den intogt van 
dat leger in de; hoofdstad 
des Franschen rijks, Werd 
de krijgstucht on<!•» hetzel
ve op dezelfde voorbeeldige 
wijze in acht genomen. 
AXÊXANDJGR betuigde zijne 
tevredenheid, dat zijne be
velen zoo wel waren ten uit
voer gebragfc, door aan des-
zelfs Veldheer reeds op den 
31 derzelfde maand, den 
titel van Veld-Maarschalk 
zijner legers' op te dragen. 
Het Russische leger ver
toefde nog tot de maand 
^UH) in Frankrijk; daarop 
"e§af het zich naar Polen, 

alwaar het zijne wiriïerkwaif-' 
neren betrok; BARCLAY-BE-
TOLXY vestigde z i j n h o o f d ^ 
kwartierde ï T « r 4 « W j e n 
ging op het einde van Sep--
tember, te Futawi, Z J W 
opwachting maken bij j£ei-. 
zer AXEXANDÈR, die aich 
haar het Congres van Wee-
jfieti begaf.- Zoodra in de 
eerste dagen van April 1815, 
"het berigt der landing van 
BONAPARTE in Frankrijk, 
•te Weenen was gekomen, 
ontving de Veld-Maarschalk 
het bevel, oin zich onver
wijld met zijn leger naar 
iden Ry'7i"te begeven. 'Den 
5 Mei te Praag aangeko
men hield hij de monste
ring van de verschillende 
Corps: van hetzelve; hield 

jzich in die stad omtrent 
•eene maand op, en begaf zich 
den 2 Juni) naar Meijer en > 
alwaar hij een reserver-leger 
organiseerde, zamengesteld 
uit Russische grenadier«n , 
waarover hij bevelhebberwas, 
uit Oostenrijksche grenadie-
ren, die tot het legercorps 
van den Aartshertog FERDX-

; NAND behoorden, m uit Pruis-
sische, Beijerüfche en Hes-
sische garden. Juist op den ^ 
oogenblik, dat de- Veld-
Maarschalk BARCLAY I>E TOL-
ï.y , den uitslag van den slag 
van JVaterloo vernam, vaar
digde hij van Oppenheim 
aan den Rijn, eene oproe
ping aan de Franschen uit , 
waarin men al de grondbe
ginselen ken wedervindenj 
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die het gedrag Van zijnen 
vorst en het zijne bestendig 
bestuurd hadden : •» Fran-
schen , zeide hij in dezelve, 
komt ons te gemoet , uwe 
zaak i s de onze ; God , de 
ïegtvaardigheid, de wen-
schen aller volken onder
steunen jpns ; u w geluk, uw 
ïoem, uwe magt zijn ander-
anaal noódig voor het geluk, 
den roem en d e magt der 
volken,, die voor u afeijdenJi-. 
Daarop trok de Veld-Maar-
scha lk , aan he t hoofd van 
een gedeelte zijner mag t , 
JhranJirifJi b i n n e n , en ves
tigde den 11 Julij zijn hoofd
kwart ier te Chalons- nir-
Marne. In dezen veldtögfc 
dus ;zoowel ajs in dien van 
he t vorige jaa r , legde Rus-
Zcmd:aan de Fransche natie 
geene andere verpligfcfog op, 
dan om gelukkig te zijn, en 
trok enkel te veld ter'harer 
bevrijding, zonder eenigen 
anvloed op haren xvil uit te, 
oefenen. Na de niéuwe dien
sten^ welke de Veld- Maar
schalk , aan de Earopesche 
zaak. had bewezen , . ontving 
by van zijnen, meester, den 
titel v a n f o i n s , en maakte 
door de volgende dagorde, 
aan de troepen, die onder 
«y» bevelen stonden, de te
vredenheid Van AÏ.EXANDER 
bekend: » D e keizer, heeft 

u regt doen wedervaren , wii 

- I - met beter bewijzen, 
l *0OT' onf hendbaar aan 

aan de getrouwheid M 
ev 

én£& ee(*en verknocht te 

blijven: trotsch op deimr 
van 'KussischesoWaten.rf 
;len wij Voortgaan, 'onze ft 
tm* naauwkewig te ver; 
J e n , door die orde ti 
krijgstucht in acht few 
welke de standaards/i 
wij volgen, beroemdH' 
ben - gemaakt. Op deze ij 
ze hebben .wij ie welë 
lendheid van onzen vontn 
diend ;.-.' dit is ook het 0 
nige jni&delj om ons deé 
Ve al meer en meer »a«f 
<lig te niaüra», ea om in 
vreemde hedm haianer-
ingen- natelaten,iieeetvo1 

Voor o n s , env\#4eWï 
den vorst zijn." Wm 
het gedrag van toPnj 

rijk het voorwar # . 
meene erkentenis W/* 

;vlijtigdè hij zich, • *» 
'yAl)uimhland,ff, 
te verdienen, doordek 
dier gewesten niet as-
minste schatting, ter é-
houding der Russische-
pen, welke het land** 
trokken, te onderweg 
dezelve werden gevoed' 
den voorraad, die in d«J 
gazijnen van het Kuss»^ 
feger voorhanden .wa«-
Prins BAECXAY-DE ^ 
deed daarop eene re> ^ 
Frankrijk, en i»>'et 
zich zelven o w * * ^ 
welke erkenteliF S® _ {B 
men er voor A«*k {B 
zijn leger bezield « " ^ 
aan het onstaan van 

deel had gehad. «'J ve 
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Frankrijk in 1815, en is in 
ISIS overleden. 

BARCOCHEBAS (dat is te 
zeggen zoon der ster) een 
uitzinnige dweeper , noemde 
zich de door BXLXBM voor
legde ster; eene toepassing, 
welke Doctor AKIBA geene 
zwarigheid maakte, te be
vestigen (zie AKIBA). De 
Joden steeds gereed, om aan 
het geheimzinnige het oor te 
leen en, en die j volgens de 
voorzegging van J. C. door 
verscheidene valsche Messi-
assen moesten bedrogen wor
den (zie ANDREAS, gewaan
de Messias) hielden hem 
voor het hemelsche licht, 
den waren Messias, en sloe* 
gen aan hét muiten in de 
hoop, dat deze booswicht, 
hun verlosser zoude zijn. 
De nieuwe Profeet wilde de 
Christenen verpligten hem te 
volgen, en op hunne weige
ring , deed hij een groot aau-
*al derzelve omkomen. Door 
de aanhangers ajHfr sekte 
ondersteund , nam Hïf~ ver
scheidene vestingen i n , en 
vermoordde vele Romeinen. 
Keizer HABRIANUS, zond J U -
MUS SEVERUS , landvoogd 
van Groot-Brittaniè' tegen 
die woestelingen op. Deze 
veldheer hield hen in de stad 
Bitter ingesloten, van wrel-
ke hij zich na eene drieja
rige belegering meester 
Maakte. Deze oorlog ein
digde ïn 134 na J . G. met 
den dood van BARCOCHEBAS 

V # 

en zijne aanhangers, en 
door den moord van 580,000 
Joden, zonder die gene te 
tellen, welke van honger 
OÏ ziekte omkwamen. In 
zijne verklaring Van het 
boek der Openbaring, fce., 
wijst BOSSUET, door de o-
vertuigendste overeenkom
sten , en door eene menigte 
geschiedkundige trekken, 
die, op de naauwkeutigste 
wij zie worden voorgedragen, 
dat, BARCOCHEBAS , jde ster 
i s , • waarvan er in het 8.ste 

Hoofddeel dier Verhevene 
voorzegging van denheUigen 
JOANKES gesproken wordt % 
en die den volslagen onder
gang der Joden na zich sleep
te. » Deze ster, zegt hij , 
is de valsche Messias BAR
COCHEBAS , de eénige oorzaak: 
van het ongeluk hetwelk de 
heilige JQANNES, alhier be
schrijft. De naam past er 
toe, wijl het woord Cocfie-
la*, Sier beteeken l ; maa»* 
de zaak past er nog bet 
toe, zoo nis zulks wit < 
geschiedenis blijkt. JJAKCIH 
BAS beroemde zich ecnestev 
te zijn, die tot heil der vol
ken , van den Hemel was 
nedergedaald." 

- BARCOS (MARTINUS BE) 5 te 
Bayonne geboren, was , van 
Wége zijne moeder, d® neef 
van den beruchten Abt van 
Bnint-Cyran, die hem JAN» 
SEMUS , Bisschop van Mpe-
ren, toenmaals Hoogleeraar. 
der Godgeleerdheid te Leu<> 
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ieen tot meester gaf. Hij nairt 
hem vervolgens Van deze U-
niversiteit iveg, om hem de 
opvoeding' toe te vertrouwen 
van den zoon van ARNAULD 
i'ANJtoiv. Nadat de secre
taris van den Abt v&wSaint-
üyran overleden was, ging 
aijn heef deszelfs plaats bij 
Bijnen oom innemen. Na den 
dood van zijnen oom in 1664, 
gaf de koningin-moeder des-
aelfs Abdij aan BAUCOS , die 
dezelve herstelde en her
vormde. De koning, verno-
ïaen hebbende, dat de nieu
we Abt eene valsche leer 
predikte, zond hem eenbe> 
vel , waardoor hij mat BOK 
ïogne verbannen werd. Lie-
yer verkoos de Abt BARCOS 
zich verborgen, te houden, 
Am zich naar de plaats zjf. 
*e* ^hngschap te begeven. 

?*foMe de SaM JPi£m 
eJ de Saint PAVL,rjuirhiè 

ae ces deux Apötres (Fer-
handeling over het $mg 
van den heiligen Pms 
en ' den heiligen PAVIXU 
me in den Paus, den optd-
ger dier' beide Ajpos/elens 
ïmont), 1645, in 4.» -
3.° Eclaircissemens degnel-
yiïes oèjections que l'on t 

fortiièè» conlre ia grandm 
de VègUse JLomahie (Opkel* 
deringen van eeltige tegen-
Wervinpm. welke men, te-

' rhh. 
1646, iti 4> 

nic _.: "y«*-*n de 
ise-

Sr^^ehei 
"««anüte zij» ."70 ^ e v o o r 
«verfeefil h e b w e ï,em >** 

?*B**B ei,it%itéde Saint 
WejrootlJ', »a™t PAUL 

W(m del Sa* toezag 

* —• 2.0 r2 zHsh 

Werpingen, welke men te
gen de Boomde herk heeft 
f/emaa/a), 1646, iti 4-t0 

Deze drie zware boekdeeleit 
werden door den Abt'DE 
BARCOS samengesteld, om 
de volgende stelling, door 
hem in de voorrede orer het 
menigvuldig communisten 
gelast, en dooi- de SorWM 
gecensureerd te verdedigen.' 
De heilige PJEXRVS M<-1 

heilige PAVJCVS zijn -W 
opperhoofden der 'Boöuw 
herk, die er slechts «s» 
uitmakens een stelsel, dat» 
zelfs taalkundig genomen» 
klaarblijkelijk valsch tfi 
(waar zal men twee hoofde» 
vinden, die er slechts «e" 
uitmaken?) en dat daawj; 
boven strekt^ om ien r*£ 
rang van den heilig*" ^ 
TRUS den ! vöWnfmf,„ 
grondslag der CatWilke een
heid, tegen welken aUeseK 

ten schipbreuk lijden f g * g 
en al te vernietigen. ve0L" 
BE BARCOS "had moeds ge
noeg , om zich aan de voor' 
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schriften .der gestrengste 
boetvaardigheid te onderwer
pen; het ware tewenschen 
geweest, dat hij zich buig
zaam genoeg getoond hadde, 
om eene dwaling te herroe
pen. — 4.o Eene Beoorde
ling van het JProedestianis-
Mtis, Aoat' Pater SIRMOJND. 
— 5.0 Be lafoi, de Ves-
pérunce et de la chaMlé 
•(Over hetgeloof', de hoop 
en de liefdadigheid), 2Dl.n 
ïn I2.ö -r- G.o*Exposition 
de la foi de Véglise Roniai-
ne s tóuchaut la grêce et la 
prédestinalimi (Verklaring 
•van het geloof der Boom-
sche kerk, ten, opzigte van 
de genade en de- voorhe-
•scïtiliking), inS.vo 0f in l2>°-
*-* 7.o Brieven tegen Pm-
Ï.1PPÜS BRIÖT» een Jesuit» 
over het geschilpunt, of de 
heilige GREGÖRIUS de Groote, 
al 'of niet tot de orde van 
den heiligen BENEÜICTUS 
heeft behoord. MABIUCON 
heeft dezelve ïn het eerste 
deel der Jaarboücwn-̂ dwir: be
roemde orde opgenomen. Hij 

-nad met zijnen oom aan den 
pEtrnvs AÜBÈLIVS gewerkt. 
— Zie VERGER BEHAÜRANE. 

BARDANA, dochter vanDl-
RIUS , den Mediër of van 
CYAXARES I I . , koning der 
Mediërs , die haar aan Ci-
RUS, eersten koningvan Per-
zie', dien hij tot erfgenaam 
^an zijn rijk benoemde, ten 
«uwelijk gaf. 

V 5 

BARDAMES , bijgenaamd de 
lurk, veldheer der legerenden van Ï R E N E } H e t ^ 
daar hy den troon wilde be
klimmen, door het leger 
waarover hij het bevel voer
de , tot keizer uitroepen. 
Daar NICEPHORUS, bewind
hebber der geldmiddelen, 
zich.te gelijkertijd had doen 
kroonen, en de stad Kon-
Mantinopel weigerde, om 
in den opstand Van BARDA
NES te deelen, zoo schreef 
deze aan zijnen mededinger, 
dat hij de wapens nederleg-
gen en monnik worden wil
de. Hij verkreeg vergeving; 
maar-v eenigen tijd daarna 
liet NICEPHORUS hem in 803 
fle oogen uitsteken. 

BARDAMES of VARÏJANES, 
koning der Parthers» Hij 
was de zoon van ARTABA-
NUS, die door zijnen uiter
sten wi l , aan BARDANES , 
ten nadeele van zijnen oud-
fcten zoon GOTARZES, zijn 
rijk had nagelaten. De 
grooten des rijks bekreunden 
zich niet om het testament, 
en plaatsten GOTARZES Op 
den troon. Hij verwijderde 
BARDANES 'dadelijk, en deed 
zijhen jongsten broeder AR-
TABANUS met deszelfs vrouw 
én kinderen sterven. De 
grooten des lands, voor zij
ne wreedheid beducht, rie
pen BARDANES terug, die 
drie duizend stadiën of hon
derd-twintig mijlen in fee-
nen dag aflegde, enGoxAR-
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ZES overrompelde, hem ver
dreef, en zich van dé na
burige gewesten meester 
maakte, -Daarop ging BAR-
BANJES Seieucia belegeren, 
iuaar was verpligt het beleg 
optehreken. Toen de beids 
broeders in' Êuctriana, el
kander met hunne legers 
ontmoetten, en zich niet op 
hunne benden durfden ver
trouwen , verzoenden zij zich 
met elkander. GOTWKS 
stond het rijk aan BARBANES 
af, m nam de wijk, naar 
Hircame, BARDANES vatte 
het beleg van Seieucia we
der op, dat Jhfi, zeven la 
ren nadat h e ^ ^ 
AWABANUS aan hrt KJ& 

vroverde eenige g e w e s t e ö II 

hadden, e n m m £ 

fes v r ^ 
J-^^arvIS^f 

*»»&»« der Ad«.ff ^ * M ? W * 

i s ? h S r ^ 
^«««5* S d u . r f d e echter 
" W * ^ ^ M

n ' ? a a n ^ t e n , w « l 
van %Hè- , Ü S ' l a n d v o ^ 

men. BAR»AJ?ES zond eenai 
gesnedene naar APOLLONIUS, 
om hem te zeggen, dat de 
koning hem tien geschenki 
aanbood, waaruit hij hem 
de keuze liet, • maat Mi 

(BS 

ontzag 
'*« «i^fc^rd-te 

*J"*en intrek te ne-

waarschouwde hem, 
jkeuze te doen der grootkii 
des kpnings waardig, die 
hein openbare bewijzen zij' 
ner koninklijke milddadig
heid wilde geven. APOUO-
JJIÜS veraqcJit er zich tot den 
volgenden dag op te mogen 
bedenken; wanneer hij aan 
den koning zeide, dat het 
eenige gunstbewijs, > "het-
Welk hii hem te wagen had, 
was, dat hij de Grieken van 

Eretrid, welke koning 1U-
KIÜS%* sedert hijnajTjt hon
derd jaren naar Babylom 
had vervoerd* met f « f 
gestrengheid mogt behande
len. RARDANES vetzeteJ 
dezelve van zijne bijzone» 
toegenegenheid, en gal {* 
eenen zeer gematigden* 
trap tot Landvoogd. Ja* 
ApoLtoNius zich acht» 
maanden bf 
opgehouden 
dïeïn vorst 'meer goede Iioe' 
danigheden te hebben **' 
e-etroffen. dan hij in «nen 

APOLLÓNIUS zi 
maanden bij BARDAMES «» 

• . . . . I — J — ^ betuigde hij1" 
meer goed" I'»6' 

„a r. te hebbei 
getroffen, dan hij in 
Barbaat verwacht had. 

BARBAS , broeder •** * * 
zerin THEOBQR^

 fie.r!s t e t 
de wetenschappen ^ , rf 
rijk, alwaar d e z e l v e , ^ 
dat L E O , * ^f^llti' 
Bibliotheek van ! & » * % , 
»0#e/ had laten verbra»«e ' 
als vernietigd waren. D' 
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BAS tot Ceesar benoemd, en 
naar meer gezag hakende, 
vermoordde in 856, THEOC-
TiSTEg, veldheer der troepen 
van keizer MiqHAëiVj en 
Werd in deszelfs plaats ge
steld. Hij liet daarna de 
keizerin, zijne zuster, in 
een klooster opsluiten; ẑond 
zijne vrouw weg, pm mét 
zijne schoon - dochter; -te Ie-, 
ven ; deed den. heiligen ÏG-
NATius.van den patriarchalen 
stoel verdrijven, dien-hij in 
858, aan den . gesnedene, 
PHOTIUS, zijnen neef gaf. 
Rij had daarna geschillen, 
met BASILIUS, den Macedo~ 
nier, die later keizer is ge
worden., PfloTius bewoog 
BASIMUS enkeizfe^MicaAët, 
om Z!ch met BARDAKte ver
zoenen , en liet/hun dotwliet 
Woed vanJESUSCuRisTusde 
belofte, verzegelen , hem niet 
te, zullen benadeelen. Maar 
wijl BASILÏUS argwaan tegen 
de oogmerken yan BARDAS 
had opgevat, zoö bragt hij 
hem ia 866 oraT&et-4«»eJn, 

" BARDESANES , een Ketter 
der 2e eeuw, een aanhanger 
van VALENTINUS, kreeg la
ter eenen afkeer-i tegen een 
gedeelte der dwalingen van 
zijnen, meester, en schreef 
zelfs om dezelve te weder
leggen, doch hij behield er 
toen altijd eenige. Hij loo
chende de verrijzenis der 
dooderi, en had zijne dwa
lingen, door middel van 
zekere verzen, welke liet 
volk had leeren zingen, te 

Edessa verspreid. Om dit 
kwaad uit den weg te rui
den ,_liet de h e ^ g ^ R E N : 
aan de mwone^s der sta* 
en ten platten lande, ande
re verzen leeren, door hem, 
vervaardigd, en die de Ca-
tholijké leer behelsden. "Vol-

i gens den. heiligen AUGUSTI-
";•. NUS j verdedigde BARDESA-. 
•! NES 'het Fatalismus/ nïaar, 
'i volgens ETJSEBIUS, schijnt bet 
".: in tegendeel,-, dat hij deze 
'}. dwaling; bestreedi welligt 
h verdedigde hij dezelve ia 

den beginne, en heeft hij 
ze later wederlegd. Zijne 
leerlingen droegen den naam 
van Bardesianisten. 

; ' • BARIJET (PETRUS) , te 
,: Montaguet in het Bowhon-* 

nesclte in 1591, geboren, 
i' overleed te Moulins in 1685, 

den roem van een' goed' ad-
vokaat nalatende. Men heeft 
van hem eene Verzameling 
van Besluiten, 2 Dl.n ia 
fol., Parijs, 1690, en A-
vignon, 1773, door BER-

;BOYEU, zijnen landgenoot,. 
>: die hetzelve met aanteeke-
j ningen en verhandelingen 
' vermeerderde,, uitgegeven. 
j De schrijver, die al de zit-
;; tingen geregeld bijwoonde, 

moest een naauwkeurig werk 
vervaardigen., 

;; - BARDI (HIERONUMÜS) , 
bloeide in de 17e eeuw, 
ging, nog zeer jong zijnde % 
in de maatschappij van J E 
SUS, welke zijne zwakke 
gezondheid hem kort daarna 
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weder deed verlaten. Hij 
ging naar' Gemia, volgde 
«e lessen der Universiteit, 
en werd als' Doctor in de 
Godgeleerdheid en Genees
kunde aangenomen. Toen 
JUWANÜS DE MEDICIS,, Aarts
bisschop van. Pisa, den 
leerstoel der' wijsbegeerte 
van de Bisschoppelijke stad, 
zag openstaan, liet hij den-
zelven aan BARM geven, 
die hem op eehe zeer roem
rijke wijze bekleedde, A-
ÜISTOTELES en PLATO, be
letten den Hoogleeraarniet, 
om de geneeskunde en zelfs 
Je Muzen amtekweëken en 
tebeoe/enèn. y o e n J i | . z . c h 

3n«f5 1 V119 de»dood van 
pnen vader naar Rome had 
{«geven, verkreeg hij van 
Pa«s ALEXANBER W , £ 
j S ^ . o m d e g e n e e t 
kunde mtteoefenen. Mön 
heeft van hem: l.o P ^ , 

thohcus, etc. Genua 1643, 

nat,,™ J, » iMifrum 

iHt* e t c ;> Rome' wwï. 
'*w*' "~ 4 , ° 'Xaverius pe-

3650 h « « » » v B o o e , 
dichtstuwV0 ' d o o r d i t 

«e«e jaarwedde van 50 RÓ 

u«« andere werken. 

die niet gedrukt zijn. 

BARDI (HIERONIJMÜS) , een 
Camaldulenzer, van Floren-
ce, te Venetië in U94 o-
verleden, heeft verscheide
ne geschiedkundige werken 
nagelaten, onder andere de 
Bijvoegselen tot de Kronijk 
van JÖ-A'VNËS LÜCIDO , döot 
de junta van Venetië in 
1575 gedrukt. Er bestaat 
daarenboven van hem het 
Róomsche 'Martyrologium, 
volgens het gehruikvandeii 
GregorwMsekn Almanak 
ingerigï, Yenetiëj 1585, 
i n :4i*o ; •'•'•• 

Buun (Gmou»io)> de IJT 

Milart 1603 té Genua gebo
ren. Zijne ouders waren 
JOANNES enhucmiu-A*™-
RI van RapallO) m *w" 
mont. Van kundige mees 
ters leerde hij te Oom.» 
spraakkunst, te Parua* 
rhetorïea en wiisbegeerfc. 
en te Genua deTGodgeleei 
heïd. Kii- gaf daarna « 
Pisa publieke lessen <ff* 
ARISTOTELES en PJDATO , e» 
legde Zich op de genees
kunde toe, die hij ,hoevvel 
een Geestelijke zijnde* •& 
derfc het jaar 1651 k e 
tens eene-Pausehjl»fl,fFfÉ 
satie uitoefende. Uil " , • 
de volgende werken*"*.. 
«ten: f.9 i f i t f ^ . * » * i 
'Magimm, mimbilem,c0" 
«OME»», dissonamcurattva^ 
catholicam, rationaleM' 
2.o Enoyclopmdiam toet™ 
ohservuiionihis Pldlosop1 
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co-Medicis demonstratam; 
waarbij is gevoegd 3*° Stri-
gilis ÏHpsacaenz. 

BARDII.E(CHRISTOFPELGO-
BEPUIDUS) , Hofraad en Hoog
leeraar aan het Opper-Gijm-
nasie te Stuttgard, werd 
In 1761 f te Blauleuernt9 
in het Wurtembergsche ge-
horen , in 1790 werd hij 
Hoogleeraar aan dej{hrel's-

. Universiteit, en in 1795, 
aan het OppeivGfyinhasie te 
JStuttgard, alswaar hij in 
1808, als een zeer verdien
stelijke onderwijzer, en 
scherpzinnige schrijver, aï-

. gemeen betreurd, overle
den is. 

BARDIN (PETRUS) , te Rou-
anen geboren ? lid der Fran-
sche Akademie, verdronk 
in 1637, terwijl hij den 
Heer D'HUMIKRE» wiens on
derwijzer hij geweest was, 
wilde redden. In een graf
schrift, op laat-der Akade
mie vervaardigd," zugt €H*~ 
PELAIN, dat de deugden met 
hem verdronken. BARDIN 
heeft eenige schriften na
gelaten , die in eenén flaau-
wen onnaauwkeurigen stijl 
geschreven zijn: ïo %e 
Grand- Chambellan de Fran-
ee (De Opper -Kamerheer 
van Frankrijk), 1623 in 
fol. — 2.o\ Pensees morales 
sur VEcclésiaste (Zedelijke 
gedachten uit den Ecclesi-
nstes), 1629» in 8>vo _ 
3.o Le Lycée on de Vlion-
nète homme (Met Lyceum 

of over den regtschapenman) 
2 Dl.n m 8>v° * ••••* 

,BAR ? I N (JOANNES), e c n 

His to r ie - sch i lde r / C o r r e s i 
ppndent van het Ins ti tuufc 
enz., werd te Montbard 
den 31 petober 1732 gebo
ren ; hij was de kweekeling 
van LAÖRENÊE , en behaalde 
in 1764 den eersten grooten 
prijs der schilderkunde, 
waarvan het onderwerp, was; 
TÜLLIA , haren wagen over 
het lijk, van "haren vader 
doende trekken: Ten koste 
der school van Parijs, in 
,1768 naar Rome gezonden» 
bleef hij aldaar tot in 1773, 
en werd daarna door het 
b̂ of met de vervaardiging / 
.van verscheidene schilderij
en belast, onder welke, dje 
van de' heilige,. CAFBARIÈA, 
te midden der leeraren, 
hem in 1778 het lidmaat
schap der Akademie van 
schilderkunde verschafte. 
In 1785 beroepen, om d« 
in Orleuns gestichte school 
te besturen , handhaafde hij 
alleen, ondanks de nood
lottige uitwerkselen der om
wenteling , dit gesticht der 
schoone kuristen , , werd in. 
Pluviose van het 4e jaar 
tofc Correspondent van, het 
Instituut beroepen, en over
leed te Orleans den 6 Oc-
tober 1SÖÖ. Hij is de mees- v 
ter van DAVID geweest. \ * 

BARDO, twintigste Aarts
bisschop en keurvorst van 
Mehtz, uit eene adellijke 



334 B A E. 

familie van Wefferau gespro
ten, was eerst Abt van iïul-
da en Hirsclifeld, en werd 
in 1031, als opvolger van 
ARIBON (zie dat artikel), tot 
Aartsbisschop verkozen. Men 
verhaalt, dat, toen zijne me-
óekloosterlingen, hém eens 
vraagden, waarom hij zoo 
dikwerf het Pastoraal van 
«en heiligen GREGORIUS las, 
"ij zou geantwoord hebben, 
«at zulks was, . omdat er 
welligt eens een koning zou-
ne komen, eenvoudig ge
noeg , om hem een Bisdom 

ïede die hij voor den kei
zer mtspmk, voldeed Z o o 
2 » ^ , dat men 2 i c h £ 
iUaagde, hem tot Bisschop 

«e tweede die hii nredilr^ 

In 1037 E i ? , - « W W V M . 

rf^ ns van 
«en voorzeide. 

van Eneefc** ' ™ n g 
^bönd 5 c ? l n ° P r n d ^ 
S0°n des o-™,, n «en per-

m h e t prinsdom 

WstUts. Daarna kwamen zji 
m bckotland terug,.'en, M 
er een vrij aanzienlijk W 
verzameld te hebben, vielen 
zij in Engeland, en fa-
gen zelfs tot in het hertog
dom Fo>-/i door, alwaarRo-
KEBT groot-sherif van Yeti, 
hoewel met eene veelgeró 
gere magt, de muiteJingen 
sloeg. De graaf van Nort-
humherland werd op de 
plaats gedood, en lord BAR* 
DOLF gevangea genomen, 
maar zoodanig gekwetst, dat 
hij wéinige dagen daarna o-
verleed. 

• BARDON (FRANCISCÜS DAN-
DRÈ) , een beroemd schilder, 
werd in 1700 t&Mx'mPro-
vence geboren, en is te Pa-
ry's in 1783 overleden. Voor 
dë.balie bestemd, weïity) 
door zijne ouders naat Fff* 
y^V gezonden , om er in * 
regten te studeren, en« 
tot advokaat te worden af
genomen. De pest, die toen* 
niaals in zijne geboorteplaa'8 

woedde, hield hem alda« 
langer op , dan hij zulks voor
zien had, zoodat hij zonde* 
bezigheden was. Met een» 
levendige en vurige genie 
begaafd, gevoelde hijff 
voorde teekenkunde. j0*ï. 
NES BAPWSTA VA&*°> ZJ„. 
stadgenoot, gaf hem <leet 

Stetöeeke„lessen;Wjtvvaw 
daarna bij DE TBOÏ , de" 
zoon, en leerde er flcM» 
ren. De gewoonte, die "-J 
had aangenomen, om alles «f 
het papier te brengen > »' 
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zijne verbeeldingskracht hem 
ingaf, maakte hem weldra 
tot eenen even zoo vrucht
baren als ongedwongen ont
werper. Na in Provehce 
schitterende bewijzen van 
zijne talenten te hebben ge
geven , kwam hij te Parijs 
terug, en niet lang duurde 
het, of hij was er op eene 
zeer voordeelige wijze be
kend. Toen door den dood 
van LIÊPICIER, de post van 
hoogleêraar in de geschied
kunde, aan de school, der 
kweekelingen was komen o-
pentestaan, verkreeg BARDON 
denzelve zonder vele moei
te. Van dien oogenbïik af, 
wijdde hij zich geheel,en al 
toe aan het onderwijs zijner 
kweekelingen j hij liet het 
penseel varen, en verliet de 
pen niet weder. Hetgene, 
wat hij nuttiger voor hen 
hield, was eene volledige 
cursus der zeden en gebrui
ken van de verschillende vol
ken, waarvan d» iceqris aan 
diegene, welke de scTïöone 
kunsten beoefenen zoo nood
zakelijk is. Hij wilde hun 
ook leeren hoe zij eiken ge
schiedkundigen, trek behoor
lijk móesten behandelen, en 
het werk, dat hij zich voor
stelde , over dat onderwerp 
te vervaardigen, zou uit ver
scheidene boekdeelen be
staan ; hij heeft enkel de 
voldoening gehad,,. er drie 
*an in het licht te zien, die 
niet vervolgd zijn geworden. 
**y had vroeger eene Ver-
fmuhUns over de &Bl4er~ 

humt, gevolgd door eene" 
proeve over de leeldjmm. 
kunde, om tot iH ie i d i _ 
ner Algemeene GescAie%ni, 
over die kunsten te dienen 

iin het licht gegeven. D e z* 
Verschillende werken zouden 
meer gezocht zijn geworden 

; indien de schrijver minder 
langvvijlig, minder met zij
ne eigene denkbeelden inge-, 
nonien, indien zijn stijl on-
gedwongener, en meer voo* 
het algemeene bederf bevei
ligd ware geweest, van eer» 

'bederf, <lat in deze ëeüW 
van Verwarring, de taal even 
zoo min als de zaken ont
ziet. In 1770, na eenen 
aanval van beroerte, gevolgd 
door eene verlamming, leid
de hij enkel een planten-le-
ven. Men zag vele zijner 
schilderijen bij de Capücjj-
nen du Marrais', bij de 
vreemde Missiën, en bij de 
zusters van den heiligen 
THOMAS van, Ville-Neuve. 

BARITOS (BARTHOÏ.OIHEUM), 
zoon van PETRUS GUAME-
ROTTI, en van PETR;E LEHM 
DE VILLANIS, geboortig van 

•Florence en van de orde der 
Minderbroeders, was een 
groote vriend van Paus JOAN-
NES XXII . , die hem in 1320 
het Bisdom Spoleèa gaf, na 
reeds sedert langen lijd den 
Bisschoppelijken Stoel 
Teramo te hebben bekleed, 
alwaar hij met groote kosten 
drinkbaar water had aange-
bragt. Hij was den 15 Ja
nuari) 1331, bij de onfcfok-



336 B A-R. 

king van het Iigchaain van 
den heiligen ZENOBUNÜS te
genwoordig, en overleed om
trent het jaar 1346 , of zoo 
als AMONSIUS , in de Epis. 
Bonon. zegt, in 13-40, na 
verscheidene zeer nuttige sy
nodale constitutiën te heb
ben vervaardigd. s 

BARDYMS, was eerst ko
lenbrander , daarna hoofd der 
gaauwdieven, en; eindelijk-
koning van lllyrië. Hij tast-, 
te PERmccAs, koning van 
Macedonië aan, liet hem 
dood o p > t slagveld achter, 
versloeg sijn leger, én maak!' 
te^xchmeestervanzynesta-

dei en opvolger vanPE R m c-
CAS, ^ e k t e de beleedigi™ 
W geacht enz i jnrijk aan? 
geaaan, versloeg BuumW 
«P 4jne beurt e n n £ S 

}™ m 359 vóór J r 
^ « zün/Ze ^Z 
ta*g te trekken. DeleS 
andermaal op, dnnÏÏ ? n d 

ninffen der Tl. - d e ko' 
n o n £ ! i ; i z ' a c i & s e n P a n . 

överWnhen ^ V o o r ' 

ook S n
Z ° S C ^ ü s , die 

opgestaan, ^ , X / N D E R w a s 
nel»» van VK« 0verwon-

e r s de wijk te nemen. 

_ BAREN (AMERTUS), zes
tiende commandeur der Dmi 
sche orde en Pastoor in è 
St.„ Pieterskerk, te Lep: 
den,,, bekleedde die waar
heid in het jaar 1479, juist 
toen Leijdén en de meeste 
Hollandsche steden, doorè 
partijschappen der Hoé 
schen en Kabeïjaauwscfo 
zoo* zeer verontrust werd» 
Ook is het onder zj/'rie h 
dienwig-- r dst c?e tor'eü van 

. de JSt, Pieiers-Kerk is in
gestort. Na zijn ambt 31 

[jaren met roem en stichting 
, te hebben waargenomen, zich 
•door zijne geleeïöieïA en 
voorzigtigheid te hebben on
derscheiden, is hij in het 

;. jaar 1504 overleden. 

.BARENNES (BAÏMOXVB ro). 
te Bordeaux, geboren, -W" 
de zich aldaar reeds v»f 
tijdig aan de beoefening» 
wetten, en verbond f 
aan de balie diex.stal]» 
1789 trok üy" de aan» 
door het vuur, inetheW* 
hij de belangen der owff* 
teling omhelsde. In ,7; 
tot procureur-generaal ¥ ' 
dicus van het DeparM«J 
der 'Qironde benoemd i«? 
hij in September van w 
volgende jaar door ^ 
Collegie van * ' Y ^ a t 
ment als « * ^ ^ 

^ d e ^ > > | -vvelke hij in de eerste^ 
ren der omwenteling ,,a"b

in 
toond, verzwakte ** .„ 
die vergadering; eeneen 
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keer; en wel in de eerste 
dagen der zitting deed hij 
er de verklaring » dat in
dien de oorlog mogt plaats 
hebben , Frankrijk de wa
pens niet zoude nederleg-
gen, dan na aan alle vol
ken de vrijheid te hebben 
gegeven. Sedert dat tijdstip 
heeft de Heer DE BARENNES 
een diep stilzwijgen in acht 
genomen. Na den 10 Au
gustus begaf hij) zich naar 
zijn Departement, was en
kel bedacht, om er zich te 
doen vergeten, en werd eerst 
in 1798 op het tooneel der 
staatsaangelegenheden terug
geroepen , daar hij in dat 
jaar door het Departement 
der Gironde als afgevaar
digde in den raad der vijf 
honderden werd benoemd. 
Hij bragt in dezen raad ee-
ne menigte raporten uit, de 
meeste met betrekking tot 
de regterlijke magt, en werd 
na den 9 November 1799, 
tot lid van den raad der ge
vangennemingen benoemd. 
Hij is te Parijs in het laatst 
van 1800 overleden. 

BARÈRE. — Zie VIEÜZAC. 

BARET, in de omstreken 
van Boulogne-sur-mer, in het 
Fransche Departement Pas-
de- Culnis geboren. Naeeni-
ge dichts tukken tot lof van 
den Aartsbisschop van Me-
c falen en een geschrift over 
de vrij-nietselarij in het licht 
te hebben gegeven, begon 

" ! • DEET.. 

hij in 1785 te Mechelen de 
uitgave van den Courrierde 
lEsccmt, een blad ) V V a a d n 
hij de aanmatig ingen v a u 
JOZEF 11., en den oorlog 
welke die vorst ondernam 
om de Schelde vrij te mal 
ken, sterk verdedigde. BA
RET gaf ook eenige geschrif
ten tegen den beruchten LIN-
GUET in het licht; had een 
groot aandeel aan de uitga
ve der Ephémérides de l'hu-
.manifé, ontwierp, alleen.de 
Annales de la Monarchie, 
en verbond zich aan de uit
gave van een staatkundig 
dagblad, in eonen der Fran
sene omwenteling ongunsti-
gen geest geschreven. Bij 
den intogt van hetFransch» 
leger j onder DÜMOURIEZ in 
Belgiè\ keerde hij tot zijne 
eerste godsdienstige denk
beelden terug. Bij de ont
ruiming van dat land, volg
de hij het leger, en kwam, 
negen maanden daarna, met 
hetzelve terug, werd lid van 
het Comité van algemeene 
veiligheid der sta&Brussel, 
daarna publiek aanklager bij 
de revolutionnaire regtbank 
van Antwerpen / later nam 
hij dezelfde bediening bij de 
criminele regtbank van het 
departement der Lys waar, 
vanwaar hij naar het wetge
vend ligchaam werd afge
vaardigd. Hij verdedigde 
den 28 Augustus het besluit 
betrekkelijk de tiendaagsch 
feesten, werd in het begin 
van 1798 tot secretaris ver» 

W ' • .. • . 

http://alleen.de
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kozen , en liet vervolgens het 
verbiedend besluit der En-
geïsche koopwaren goedkeu
ren. In Augustus van het 
volgende jaar, stelde hij voor 
en verkreeg hij de verwer» 

•ping van het besluit, waar
door de verkiezingen van het 
departement Bouches-du-
Rhóne, waartoe ANTONEILE 
behoorde, gewettigd werden,' 
en gedurende de discussiè'n,; 
bestreed hij met vuur :, de
gene, die zich ter verdedi
ging van dat besluit opde
den. Onder bét consulaat, 
werd bij , ten gevolge der 
gebeurtenissen van den 9 'No
vember 1799, belast, otn het 
département du Nord te be
zoeken, om er zich verslag 
te doen geven van het ge
wag der ambtenaren, in wel
ke betrekking hij diegene 
Jeed vervangen, welke van 
d ö grondbeginselen des be-
«toOM^ afvVeken. Gedurende 
geafwez l ghQ id, totlidvan 
Jet tobunaatbenoemd, keer
de hy naar Parijs teruff, 
J * er zijne nieuwe betrek! 
& e n te aanvaarden, toen 
™J te Vaïenciennes in den 

:Setrv-^^J-n 
roenTT"? ^ ' een be-

ïïSt^t--anhetr" 
inln:? ^ « ^ 

W e n T M » ^ 4i«e ta-
ufL&i ZlJ"e ^diensten 
a u d ï e ^ Z o n d e r ^nige ï e ^dersteuning, brajt 

hij het zoo ver, dat hij al» 
een der voornaamste lichten 
van de balie beschouwd, en 
met de gewigtigste zafen 
belast werd. Hij bezaf het 
volle vertrouwen van im 
hertog van Malne^ enraj 
zich daardoor in de zanwi-
zwering van den prins van 
CELLEMARE gewilckeld. B 
Werd in de BastUle opge
sloten ; doch volkomen ge-
régtvaardigd, verliet bij de
zelve den U Mei 171% 
BAROETOW had eene bijzon-
dere studie van het mbhake 
Franscheregt gemaakt, «i ( 
bezat eene .di^e eMctoJ 
kundige kennis. Dealg • 
meene* opziener der fa» 
ciën MAC«4üf, bet • • 
werp. gevormdbebbende, 

de geestelijkheid a a " h T 
tingen te onderwerpen, ij 
schuwde B A M - W » j ; 
geschiktste man, onin» 
middelen te verschaft* 
einde zijn stelsel mtevoe* 
en belastte hem, f® 
einde ejme memorie te 
werpen. Van daar «r t£ 
Öen de brieven, bd**** 
der den naam van A ^ J j 
ndti; Wijl dezelve J 
g e n d e s p ^ u k v ^ S ^ 

motto hadden: A e ' 5 J % H 
vestro bono. "efLstol^ 
men met den °"rffBiDl.in 
naam honden, y^' veraen 
12.o in het l icW'V^va» 
bij besluit van de,fi_niaarSi 
d e ü l Jünljdesaeltd^J,^ 
verboden. Erv^«*e* # , 
tweede mtgave der*» ,,,, 
der den naam van J» 
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datn, waarin het besluit van 
den Raad gevonden werd. 
De Bisschop van Grenoble, 
CAULET , en DURANTHON , 

.Doctor der Sorbonne ant
woordden op dezelve. BAB-
GETON was niet instaat zijn 
werk te verded igen, daar hij, 
vóór dat hetzelve in het licht 
was gekomen, in den ouder
dom van 75 overleden was. » 

BARI&LON (JOANNES JACO-
BUS) , Voorzitter bij het ge-
regtehjk onderzoek in het 
parlement van Parijs, was 
een der getrouwste en ijve
rigste officieren van de ko
ningin ANNA. Hij drong er 
in het Parlement zeer op 
aan, om de verordening van 
JLODEWIJK XIII. waardoor het 
gezag zijner echtgenootè al 
te zeer bepaald werd, in te 
trekken. Maar wijl hij in 
het vervolg niet meer zoozeer 
in achting stond, als hij zich 
wel verbeeldde, en de konin
gin alles in handen van MA-
ZARIN stelde; zoo sprak hij 
niet alleen met al te veel 
vrijheid over deze Vorstin; 
maar spoorde zelfs andere 
leden van het parlement, bjj 
hetwelke hij veel invloed had, 
aan, om zich tegen de be
velen des konings te verzet
ten. Het hof oordeelde het 
daarom raadzaam, hem naar 
Pignerol te zenden, alwaar 
hij , naar men meent, aan 
vergif in 1648 overleden is. 
Hi] was voor het overige een 
regtschapen man, maar kon 

W 

339 

diegene ni e t d u I d d - e i n 

BARING (DAMëL-Fv,,, ^ 
werd in lèm tSSS^h 

vader predikant was, fieb
J
0 

ren; vroegtijdig wijdde hit 
zich reeds aan de beoefening 
der godgeleerdheid en ge
neeskunde toe, die hij eeni-
gen tijd daarna liet varen, 
om de letterkundige geschie
denis te beoefenen. In 1719 
werd hij tot koninklijk on-
der-kbliothecaris te Hano-
ver benoemd. Hij heeft zich 
ook met roem in de diplo
matie geoefend. Er bestaat: 
van hem: l,o Clavis diplo-
matica specimina vetertim 
scripturarum iradens, Ha-
nover, 1737, in 4.,to; eene 
tweede uitgave, vermeerderd 
met eene Bibliotheek der 
schrijvers over de Diploma
tie , Hanover 1754, 2 dl.n 
m i t o — 2.0 Proeve over 
de Kerkelijke en letterhun* 
dige geschiedenis van Hano
ver , 1748, in 8.vo Door de 

I ™ " h^rT^ 0VerIe^ .BARING m 1755. 

BARISON, k o n i n g v a n e n -
m e , was de erfgenaam van 
het beroemde huis SARDI van 
™ . ' e e ndergene, dietfar-
dime aan de Sarracenen ont-
weldigd hadden, hij was nog 
geen meester van den troon 
van Sardinië, maar enkel 
Heer van, Arhonea, toen hij 
z 

V 

I 
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<de herovering" zijner regten 
ondernam. Ifjj bood FREDE-
BIK UARBEROSSO een e schat
ting van 4,000 marken zil
ver voor dat eiland aan. FRE-
DERIK ondersteunde hem, zoo 
veel als hij - maar konde; 
daar de Genuezen op deze 
wijze dit eiland aan de Pi-
saners, hunne mededingers, 
dachten te onttrekken , zoo 
hegunstigden zij de ontwer
pen van BARISON, schoten 
de schatting vooruit, en rust
ten eette vlooi uit, om hem 
ïn zijne nieuwe staten over 
te hrengen. Zij kruisten al 
met hein langs de kusten 
van Sardinië, steeds op eene 

'omwenteling onder het volk 
te zijnen gunste wachtende. 
Hunne hoop was ijdel, zij 
keerden met den koning te
rug, dien zij tot onderpand 
behielden, der voor hem be
taalde, sommen. BARISON o-
verleed te Genua in de ge
vangenis, zonder, dat het 
hem vergund \verd, den grond 
zijner staten te betreden. 

BARMVEI,, openbaar be
schuldiger bij devolks-com-
mimevan Orange, werd in 
17Ö8 geboren. Deze ellen-
öehng w a s de zoon vaneenen 
i S K v a n 'A^«»on, en 
S S e b« d e wiminele 

openbaren b Jhuff P 0 S ? a a 

in 1793 M 7 , . d , S e r ' t o e t l 

straffin MAÏ6NGT, ter be-

«aar de Zuidelijke denarte-

f mand was het vertrouwen van 
den onmenschelijken land
voogd beter waardig dan BAR-
ÏAVEL, ook verwierf bij* de
zelve geheel en al. De ra/-
heids-boom was in de ge
meente Bédouin (departement 
Vaucluse).m stukken gehou
wen ; MAIGNET zond krijgs-
benden naar dit kleine vlek, 
en beval aan de volks-com-
missie van Oranje er zicli 
onverwijld naar toe te bege
ven. ÈAMAVEI werd geko
zen j om a/s openbaar bc 
schuldiger bij deze commis
sie op te treden; hnvetvuV-
de met de verschrikkelijkste 
onmenselijkheid de beve
len , waarmede de tn-an hem 
feelast had, en het zonder 
onderscheid van geslacW» 
noch van ouderdom, een «-
vergroot getal dier onjel* 
ge inwoners,meestalvreei" 
lan de misdaad, waavvsj 
beschuldigd werden, teid»J 
veroordeelen; zij W8SJ 
hun leven verliezen op* 
schavot, dat opdeaschl* 
ner afgebrande woningen 
opgengt. Toen de 9 j * 
inidor, een einde aan 
vele gruwelen had gemaal» 

verhief ROVERE in *» ^ 
ventie zijne stem, <"rfj|rf°, 
te vragen over de w ^ C o . 
van MAIGNET. W* v e i \ ig-
mité van alge"!?.f\ „i „e. 
heid werd d a » i b j f el

c
S

ell 
geven, om B A W ^ ^ . 
zijner schuldigste w

 naat 
gèn , te arresteren, ^ 
Parijs te vervoeren- ^ 
Omnge teruggezonden > 

^öb" 

file:///verd
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er met zijne medepligtigen, 
de regtersdervolks-commis-
sie teregt te worden gesteld, 
werd BARJAVEI* met hen, in 
Junij 1795, ter dood ver
oordeeld. Een besluit der 
Conventie heeft MAIGNET , 
hoewel duizendmaal , misda
diger , enkel tot ballingschap 
veroordeeld; en zelfs heeft 
de amnistie van 26 October 
1795, dit monster aan de 
maatschappij teruggegeven. 

BAR-JESUS. r - Zie ELYMAS. 

BARKER ( S T . ) , de uitvin
der van het Panorama, werd 
te Kells in het graafschap 
Meoth, in Ierland geboren, 
en vond in den beginne zijn 
bestaan in het portretteren. 
Daar hij veelal in Edinl)urg 
werkte, zoo kwam hij op 
den inval om een gedeelte 
dier hoofdstad, in eenen ron
den omtrek afteteekenen; 
hoewel, iedereen dit plan 
als onuitvoerbaar beschouw
de , ging BARKER toch aan 
het werk, en bragt zijne 
voorgenomen e teekening in 
eene rorsde gedaante, volko
men wei ten uitvoer. Zijne 
voorstelling werd op de plaats 
zelve, en te Londen met de 
meeste goedkeuring bewon
derd. Doch nog meer op
gang maakte zijne daaropvol
gende voorstelling van Lon
den , welke hij ook in Duitsck-
lantl en elders ter bezigti-
ging aanbood. Daarop werk
te hij, volgens eenen groe

ten maatstaf aan het Pand' 
rania der Russische vloot te 
Spttheud. I n l 7 9 3 1 vervaar
digde BARKER e e n Panorama, 
waarbij hij zich van de wer
king der Optica bediende ; 
di£ bevond zich in eenen bij-
zonderen daartoe ingerigten 
toren, van 90 voet middel
lijn , en stelde de landstreek 
tusschen Portsmouth, het 
eiland Wigtit, en vele oor
logsschepen voor, en had 
eenen omvang van 10,000 
kwadraat-voeten. De zoon 
van BARKER leverde er ge
woonlijk de teekeningen toe. 
Een der belangrijkste Pano
rama's stelt den slag van 
Trafalgar voor, welke zoo 
duidelijk is getroffen, dat al 
de officieren, welke den slag 
mede hadden bijgewoond, bij 
het zien van hetzelve, vol
komen bevredigd waren. 

BARKOK , eerst een Cir-
cassisch slaaf, daarna aan 
ILBOGA , een vermogenden 
Emir van Egypte, verkocht, 
werd door de Mammelukken 
tot de aanzienlijkste waar
digheden verheven. Door 
zijne dapperheid en list var-
kreeg hij , invloed op de 
staatsaangelegenheden, en 
liet zich gedurende de min
derjarigheid van HABJI tot 
regent benoemen. Weldra 
ontweïdigde hij in 1382 den 
Schepter aan zijnen pupil, 
en verbitterde tegen zich 
door deze overweldiging, 
al de Grooten, die tot zijne 

V 3. 



342 B A R. 

eerste verheffing hadden me
degewerkt. Een dier Ka-
liefs, door twee landvoog
den van Syriët ILEOGA en 
MANTACH, ondersteund, ver
hieven den standaard des 
oproers. In het begin had 
BARKOE' eenïgen voorspoed; 
hij maakte zich meester van 

,den Kalief, wierp hem in 
«e gevangenis, en liet de 
«proerigste Emirs ter dood 
hengen; maar door het 
groot getal zijner vijanden 
overwonnen, e n door het 
*olfc verlaten, dat hem en
kel als ae oorzaak van alle 
ongelukk beschouwde" 

toxeZlI" ' w a a r r a n de 

^ L e M f b a l l e n 

OJft den A , z l J n e mag*, 
t e beve len . , v a n B A R K O K 

J°t onderrW d e ? e van het 

*oonde- 71VT». *naPte> ver-

zijne zijde, en trok op aan 
het hoofd van eéne aanzie». 
lijke magt. MANTACH zag 
zich eindelijk genoodzaakt, 
te moeten beven , voor den-
genen, dien hij tot zijn stat-
offer bestemd had. Hef lot 
der wapenen besliste ten 
voordeële van zijnen mede
dinger , die den 28 Januarij 
1390, onder het gejuich des 
volks, zijnen zegepralenden 
intogt in Cairo deed. HADB 
werd Weier gevangen gezet, 
doch steeds met het grootste 
ontzag behandeld. Op deze 
Wijze eindigde de legering 
der BaharitischeMammetab* 
ken, die den troon gedurende 
150 jaren hadden bekleed. 
BARKOK regeerde daarop^n-
gestoord tot in het jaar IA» 
Hij overleed aan de gevolgen 
der overdrevene vermoeije-
nissen hij het raahesg 
Hartelijk werd hij door»/ 
volken betreurd. Hij i** * 
nigde met een zacht bes»1 

vele voorzigtigheid, \#f* 
en spaarzaamheid; hij ^ 
de belastingen verminderd' 
en echter waren de scw 
kisten opgevuld. Mf s cJ 
op 800,000 goudstukken^ 
geld of de kostbare vooral 
pen, die men in zijn P 3 ^ 
vond; desn ie t tegen^ 
voedde hij in m* k a . ' 
6000 paarden - W t e 
meelen. Eene s™ " fat 
Caïro gesticht, J J } ^ , 
kosteloos onderwijs Ae*\ ^ 0 
eene brug over de J« r 
aangelegd, hettuiffM'' 
Alexandrië hersteld, ae& 
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bergten van Fayoum vrucht
baar gemaakt, en meer dan 
1<J,000 goudstukken bij zij
nen dood aan de armen na
gelaten , getuigen van zijne 
liefde voor zijne natuurge-
nooten, de schoone kunsten 
en wetenschappen. Zijn zoon 
FARAD! volgde hem op. 

BARLAAM {Heilige), in een 
dorp bij Antiochië geboren, 
werd in zijne kindschheid 
tot de werkzaamheden van 
den landbouw opgeleid; 
maar hij heiligde dezelve 
door de oefening der held
haftigste deugden, en be
reidde zich aldus voor, 
om de kroon der Martelaren 
te ontvangen. Hij bezat gee-
ne andere kennis, dan die der 
grondregels van het Evange
lie , hetwelk hem echter niet 
belette om de trotschheid en 
de wreedheid van de Groo-
ten der wereld te bescha
men. De ijver, Avaarmede hij 
den naam'van J . C. beleed, 
was oorzaak, dat hij door de 
Heidenen gevangen werd ge
nomen. Langen tijd werd hij 
in de kerkers van Antiochië 
opgesloten. Toen hij voor 
den ïegter werd gebragt be
spotte hem deze over zijn 
eenvoudig uiterlijk en zijne 
boersche taal; maar hij stond 
verbaasd over zijne grootheid 
van ziel, en zijne onwrik
bare standvastigheid. Na ver
schillende folteringen, werd 
BARLAAM uit de gevangenis 
gehaald, en voor een altaar 

geplaatst, waarop gloeijende 
kolen stonden, om den tot 
het offer bestemden wierook 
te branden. Men He t Kem 
de hand, na dezelve met 
wierook en gloeijende kolen 
bedekt te, hebben, boven het 
vuur houden; men verbeeld
de zich, dat de smart hem 
de hand zou doen bewegen, 
en dat de wierook, daardoor 
in het vuur vallende, dat op 
het altaar stond, men zou, 
kunnen zeggen, dat hij ge
offerd had. De edelmoedige 
Christen, die de minste er
gernis vreesde te geven a liet 
zich de hand verbranden, 
zonder dezelve te willen be
wegen. Bij het zien van 
zulk eenen moed, verander-? 
de de scherts der Heidenen 
in bewondering. BARLAAM 
overleed kort na deze zege
praal; men is van gevoelen 
onder DIQCLETIANUS. 

BARLAAM , een Kluize
naar , wiens geschiedenis 
gezamenlijk met die van 
JOSEPHAT, den gcon van 
eenen Indischen koning door 
den heiligen JOANNES DA-
MASCENÜS is geschreven, ten 
minste dezelve draagt zijnen 
naam, hoewel de handschrif
ten dezelve aan verschillen
de schrijvers toekennen. 
Men is van gevoelen, dat 
deze geschiedenis in haar 
geheel niet naar waarheid is s 
hoewel men ook niet kan 
zeggen, dat dezelve volko
men vaisch is. Het oordeel 

4 
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ran den Heer HUEÏ over de
zelve is als volgt: » Deze 
geschiedenis is een geeste
lijke Roman; dezelve han
delt over de liefde, maar het 
is over de Goddelijke liefde: 
er wordt veel bloed in ge
stort, maar het is het bloed 
der Martelaren.... Niet , 
dat ik zou willen vooronder
stellen,- dat alles gewaand 
Was: het zon vermetel zijn, 
te willen ontkennen, dat er 
ooit een BARLAAM of JOSA-
WUT geweest was. De ge-
txugenis van het Roomde 
Mai-tyroloRvum, dat dezelve 
onder deH e i l i g e n p ] a a ( 

twijfele... Dit werk, het-
3 °m d,e «^ijfwijze, het-
S . J w • ,aangename van 
oeszelfs vinding, hetzii ml 

ve bevat, W e r d d d
 z | ' 

« thans vSr£™Itolkb 

^ « « ^ b l a d z s r ^ ^ 3685. 5 W a a z , s r > - P « « j V , 

ï n o n S ' U M ' , e e n G«eksche 
hm±T d « ^ e v a n d e n 

veertiende e * l c? „---
«eenhe id ? * A ° £ T e 

J eerdhe id ,de W i ; ï
 God^-

1? ^ s - % n V ^ e r t è , 
^a a r het o Z SteiTekunde. 

e r «e Gdeksche 

gcuuien, 
in d< 

taal te leeren, kwam hij in 
de gunst van ANDRONICM 
den Jonge, keizer van Kon-
stantinopel, die hemfotiif 
v a n den heil igen Verlosser 
b enoemde. Deze Vors! zonrf 
h e m i n 1339 naar het "Wes
ten , om de vereen iging der 
G r i e k s c h e met deLafijnscb 
k e r k yoortestellen, en voor 
a l , om de hulp der Chris
ten-Vors ten tegen de Maho-
m e t a n e n , inreroepen. Zyne 
br ieven over dat onderwerp 
zijn te Itigohladt, 160i,hi 
4.">, gedmit . BAHUAM naar 
h e t Oosten teruggekeerd, 
h a d hevige geschüleu met 

" P A L A M A S , een monnik van 
d e n Verg Mos: deze was 
h e t hoofd eener sekte ««!; 
étisten, d i e , terwijl »j 
h u n n e n baard tegen de borst 
h i e l d e n , en hun oog o p » 
nave l ves t igden , h e t * -
te rende l icht waanden » 
zien , dat aan de A J M J J 
op T/ictlor verscheen, 1>W 

gees tenz iener s beweer»*' 
da t he tze lve ongescWP 

v '. L 

was. JBARLAAM verzette^ 
mondelings en schrift* 
tegen hen; maar door deaan
hangers dezer bespiegf^ 
veroordeeld , verliet WJ ^ 
Oosten, om weder n^ _ 
Westen te gaan- J

/jfl(f j,g 
stantinopel z'Jn"%eschïe-
tegen de ^ J j j a f c * 
ven; maar hy " e m

 veïZelte 
nen misslag, «* de 
z ich krachtdadig ., *> iei-
scheuring: hetwelk * 
ding heeft gegeven, W 
mige schrijvers wee 
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IAAM'S 'onderscheiden heb
ben. Men vindtin CANISIÜS 
de Ver/iandelingen van BAR-
Ï A A M , om den uitgang van 
den heiligen Geest van Va
der en Zoon, en den voor
rang der kerk van Rome te 
bewijzen. Door den invloed 
van PETRARCHA, aan wien 
h i j , tijdens zijn gezantschap 
te Avignon, een weinig 
Grieksch had onderwezen, 
verkreeg hij het Bisdom van 
Geraci, thans naar Locri 
verplaatst. In> dit Bisdom is 
BABLAABÏ in 1348 overleden. 

BARLAEUS of VAN BAARLE 
(MELCHIOR) een Latijnsch 
redenaar en dichter in de 
zestiende eeuw, te Antwer
pen geboren, was de zoon van 
LAMBERTUS BARLAEUS, hoofd
bewaarder der Archieven van 
Antwerpen. Hij gaf (te be
ginnen met het jaar 1562) 
verscheidene diehtstukken in 
het l icht , a l s : 1.° Berabanti-
ados lil. 5. — 2.° Anluerpitö 
encomlum. — 3.° He diis 
gentium Ub. 2 — 4.o De 
raptu GAXYMEDIS Ub. 3 — 
5.° BucoMca Eislorta de 
domus Anstricos eminenties 
etc. Zijn oudste broeder K A S 
PER BARLAEUS , die zijn' va
der als Archivarius van Ant
werpen opiolgde, begaf zich 
naar de Koord -Nederland
sen© Provinciën, en nam zij
nen zoon KASPER, waarover 
in het volgende Artikel ge
d o k e n wordt, mede. 

BARtAEtis (KASPER) , een 
Latijnsch redenaar en dich
ter , neef van den voorgaan
de , werd in 1584 te Ant
werpen geboren. Hij Avas 
onder-regent van het 'Theo
logisch Collegie te Leyden. 
Wij hebben van hem vele 
gedichten. Toen SIBRANDÜS 
LÜBBERTÜS, het werk van 
GROTIUS , getiteld: pietas 
Ordinym Mollandiee aan
randde, wederlegde BARLA» 
EUS de voorreden van L Ü B 
BERTÜS. De beroemde P E 
TRUS CUNAEUS wenschte hem 
hiermede, in de volgende be
woordingen, geluk: »Gij hebt 
niet alleen de zaak van Gno-
TIUS verdedigd, maar ook 
die der staten. Het is eene 
zaak, welke niet alleen door 
eene partij van vurige ijver
aars , maar zelfs door het 
gezondste gedeelte der natie 
wordt toegejuicht." Men 
schrijft aan BIRJDAETJS eenen 
troostbrief toe , welke aan 
de lïemonsfranfsche kerken 
na het verbannen harer pre
dikanten, werd toegezonden 
waarin vele levendige en 
stoute trekken gevonden wor
den. Hij Avas vóór de Sy
node van Dordrecht, predi
kant in Holland geweest , 
en had de partij der Re
monstranten aangehangen, 
en werd dus in derzelver 
ongenade gewikkeld, van al 
de posten, die hij waarnam, 

Ï
ontzet, en te gelijkertijd ver
oordeeld om verbannen te 
worden, indien bij zich in het 

,V 5 
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Tervolg niet mogt verbete
ren. Hij legde zich op de 
geneeskunde toe, waarin hij, 
na twee jaren te Caén in 
Frankrijk gestudeerd te 
hebben, goede vorderingen 
jiiaakte. Toen later de school 
van Amsterdam werd opge-
rigt, werd hij met J . é. 
Vossüis aan dezelve beroe
pen, en gaf er les in de 
Wijsbegeerte. In November 
van het jaar 1647 werd hij 
ziek, en men zegt, dat zij
ne inbeelding gedurende zij
ne ongesteldheid, met èene 
zekere zwaarmoedigheid ge
paard ging, welke hem in 
de verbeelding bragt, dat 
hyvanglaswas,endathi j , 
wanneer men hem naderde, 
vreesde gebroken te zullen 
worden. Anderen zeggen 
Jat hij meende, da thf van 

£ \ deZe dwaze ^bee l -
&«g het vuur niet durfde 

^jnen dood niet eens: MOP-
«wo» vafaa/t, dat h T i n 
« j a put smoorde; e / d a " 
wen met weet, of hij er 

gevallen , dan of hij e r z i c l l 

opzettelijk heeft ingiorpen; 

^ ^ h e i d en verdriet 

van wezen moge, hij ovei-
| leed den 14 Januarij 1648. 
I De gedichten van BARÜAE-

ÜS zijn te Leyden geèèt 
1628 — 1631, Dezelve he-
•vatten drie boeken met 
heldendichten; twee met 
Puntdichten} en een nul 
Mengeldichten, die 1» 
leende (*) en Jambische vfi 
zen, puntdichten, lofdici' 
ten, raadsels enz. bevatten. 
Hij slaagde zeer wel ia alle 
soorten van poëzij, waarop 
hij zicb heeft toegelegd; 
doch. zijn stijl ^ meer hoog--
dravend, dan *™er, en 
zijne gedachten meet w -
he^enfdanwelgei'anrft. 

Nog heeft m « V !fifi?2 
Brieven Amsterdam «67 

12.o; en eene W-Dl.n in 
schiedente van jiraziffl) 
Amsterdam 1647 in fol. 

hoogleeraar in de fcflgj 
taaf aan de hoogesc J 
Leyden, was ,de W 
van den voorgaande. J , 
zegt, fa t-hi jhetGr. e 
even vlug sprak aU* ., 
moedertaal; h e t w e l k ^ 

ding heeft g y * f j f va« 
van wege de «tate 
Holland ien WvffiJ, 
getogen, om n i g ^ i s 
REVIÜS de g e k i f t die 
der Hervormde *e' W-s ^er-
taal te vertolken- < J teeft 
leed im 1655. m„vS(llV 
van hem: de 2 ^ » van 

^WinetnêWlaa?Lhl^e»d vers: dus noemt 
wste voet m piaa t s r a n den . 

Tiiscli "v'er?.' 
men een Ja»" c/((i«»i>' 

plaats ran den Jamto *en J 
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CIANUS met belangrijke aan-
teekeningen, en een goed 
Commentariwn op de Theo-
gonia van HESIODUS. 

BAIUANDUS of BAARLAND 
(ADRIANUS) te Baar land, 
een dorp in Zeeland gebo
ren , Hoogleeraar in de AVel-
sprekendheid te Leuven, 
overleed in 1542, na ver
scheidene werken in het 
licht te hebben gegeven. De 
voornaamste zijn: h° Aan-
teekeningen op TERENTIUS , 
Op VlRGlWUS , Op PUMUS 
de Jonge, op MENANDER.— 
2-o Verkorte algemeene Ge
schiedenis van J. C. tot 1532, 
1603 in 8-vo —. 3-o Kronijk 
der Hertogen vanBraband, 
in het Fransch vertaald met 
platen, Ï603 in fol. — 4-° 
De litteratis urbis Romm 
principibus in 4 - ï 0 , en an
dere werken. 

B A R I E T , ofBARI.ETTA(GA-
BRiëi,) een Dominikaner van 
de XV. eeuw , verwierf zulk 
een en grooten roem door zij
ne predikatiën Aui men bij 
wijze van spreekwoord ge
woon was te zeggen: Nescit 
prcedicare, oui nescit Bar-
letare. Intusschen zijn zij
ne leerreden, zoo als dezel
ve zijn in het licht gege
ven , zoo belagchelijk en zoo 
kluchtig, het gewijde is op 
eene zoo onwaardige 'wijze 
met het ongewijde vermengd, 
deze vermenging eindelijk is 
*Ö alle opzigten zoo walge-
" jk , dat de geleerden met 

regt twijfelen of de Domini-
kaner-leeraar zulke dwaashe
den op den kansel heeft dur
ven uitkramen; en het is 
waarschijnlijk, gelijk L E A 
DER AXBERTI beweerd heeft 
dat een slecht redenaar deze 
preken, om aan dezelve een 
goeden aftrek te bezorgen» 
onder den naam van BARLET» 
TA in het licht zal hebben, 
gegeven. Men heeft er wel 
twintig uitgaven van met 
aanteekeningen van Nico-
IAAS HÜGO MENARDÜS. De 
Protestanten , die bij gebrek 
van gegronde reden, hunne 
zaak wel meenen te verde
digen, door eenige dwaas
heden der Cathoiijken te 
verhalen, zijn niet in ge
breke gebleven, om de pre
ken van BARLET ter verde
diging hunner zaak, aan te 
halen. HENDRIK EXIENNE 
vooral, is van gevoelen ge
weest , dat deze ontdekking 
een schat voor zijnepartijwas. 
BARNET overleed omstreeks 
het jaar 1470. Sommigen 
zeggen, dat hij den naam 
van BARLETTA gekregen heeft 
naar Barletta eene stad in 
het koningrijk Napels , al
waar hij geboren zoude zijn; 
anderen beweren dat het zijn 
familie-naam was, en dat 
hij te Arjuino geboren is. 

BARIETTI DE SAINT-PAÜÜ 
(FRANCISCUS PAULUS), werd 
den 28 Februarij 1734 te 
Parijs geboren. Hij genoot 
in zijne jeugd het onderrigt 
Van den Abt PLUCHE en van 
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Pater VINOT , lid van het 
oratorium' Onder dusdani
ge meesters ontwikkelden 
zich zijne talenten op de ge
lukkigste wijze. Zijne sta
die naauwelijks volbragt heb
bende, beraamde hij voor 
het onderwijs eene soort van 
Encyclopedie, of aaneen
geschakelde verhandelingen 
over de toetenschappen, over 
de kunsten en over de doo-
de talen. In 1756, toen hij 
den ouderdom van 22 jaren 
bereikt had, werd hij tot 
onder-opvoeder der kinderen 
•van Frankrijk benoemd. De 
Heer DE SARTINE , eene com
missie benoemd hebbende, 
om het werk van BARLETTÏ 
over de opvoeding te on
derzoeken , hetwelk deze in 
het licht wilde geven, viel 
het verslag niet gunstig uit. 
JJe schrijver, zich hier zeer 
doorbeleedigd achtende, Het 
te Brussel eene brochure 
drukken, waarin deze ma-
gistraats-persoon zeer werd 
doorgehaald. Deze schimp
t e , die, om het minste 
te zeggen, onvoorzigtig was, 
«ad het verbod van de bro
chure en het gevangen zet
ten van den schrijver in de 
Wille ten gevolge. Eor-
\Bn tijd hierna werd hij , 

?£°,V v T s P r a a k van den Kara inaal R O H A N ]og_ 

Madrid en van daar naar 

«* de kadetten.school.werd. 
" *rM&r$k teruggekeerd 

ö 
•en 

il z i j n d e , deelde hij eene uit
v ind ing m e d e , die eene aan
merke l i jke vermindering in 
de onkosten van het èuk~ 
k e n t e weeg b r a g t , en ver
k r e e g hiervoor eene graüfi-
catie van 10,000 gulden. 
N a gedurende de omvvenft-
l i n g eenige administratie 
posten bekleed te hebliei 
over leed BARLETTI den ÏÏ . 
October 1 8 0 9 , in den ou
derdom van 74 jaren. Zjjnc 

w e r k e n z i jn : l.oDedeelen, 
die de verzameling- ran zijne 
Verhandeling over de we
tenschappen en de kunsten 
e n z . bevat ten, reefetenge-
ta l le van 2 4 , die echter met 
i n he t licht zijn verschenen, 
m e t uitzondering van m 
ee r s t e d e e l , hetgeen het vol
gende w e r k schijnt te « f 
1 - 2.o Essai sur vM.t* 
troduction générale *t J» 
sonnée ü F étude des'f • 

. gries Frangaise etllf^ 
{Proeve van eene aw°. 
ne en beredeneerde Wj' 
ding tot het beoefenen » 
Fransche en Italiia** 
talen) aan den DaapkJ; 
zoon van LODEWIK A V' *. 
gedragen 1 dl. in t^ ,. 
3.o Nouveau % ' # * * ' & 
pographique, <** *?Lt fa 
diminuer Ie ^avaj.Ju de 
frais dé eompf^w 
correciion et ae 1774, 
Hon, découvert en 
par madame de • ''j^iu^i 
itelsel, de B«M%£ * 
betreffende: * / ' » f / > » 
den arbeid en & e!i 
van zetten,• verbeW" 

http://kadetten.school.werd


B A R . 349 

verdeelen ie verminderen, 
uitgevonden door Mevrouw 
de . . . . (door BARLETTI zel-
ven) Parijs, 1774, in 4 .» — 
4.o Eenige andere werken 
over de opvoeding, welker 
getal te groot i s , om van 
elk afzonderlijk te gewagen. 

BARLÖW (THOMAS) een En
gelsen Godgeleerde,'in 1607 
te Langhill in 'Westmore-
land geboren,' studeerde te 
Oxford aan het collegie der 
koningin, waarin men hem 
in 1637 aannam; en waarvan 
hij later Voorzitter werd. 
In 1652 werd hij tot bewaar
der der boekerij van BODLEY 
(zie dat Artikel) benoemd, 
in 1660 ontving hij den doc
toralen hoed, en kort hier
op eenen leerstoel.in de god
geleerdheid ; met deze be
dieningen vereenigde hij het j 
aartsdiakonaat van Oxford, 
en eindelijk werd Hij Bis
schop van Lincoln. Hij be
leefde onrustige tijden, en 
deed al wat mogelijk was , 
om voordeelen uit dezelve 
te trekken. Met dit oog
merk zocht hij zich beurte
lings bij alle partijen in te 
dringen , diende CROMWEL , 
toen deze aan het hoofd van 
het bestuur stond, voegde 
zich bij KABEL I I . bij des-
zelfs herstelling op den 
troon, stond in gunst bij 
JACOBÜS I I . toen deze vorst 
fijnen broeder opvolgde, en 
«*kende WILLEM I I I . nadat 
deze zijnen schoonvader van 
aea troon had gebonsd. Het 

is met gemakkelijk om deze 
veranderingen m e t het stren
ge Calvuumiu, hetwelke 
BARLON was toegedaan , over 
een te brengen. Hij W a s e c a 

groot voorstander van de leer 
van ARISTOTELES , en werd 
voor geleerd en een bekwaam 
Caswist gehouden. Hij over- < 
leed in 1691 in den ouder
dom van S5 jaren. Men heeft 
van hem: 1«° Over de ver
draagzaamheid in het punt 
van Godsdienst 1660. — 2-° 
Oorsprong der kerkelijke 
ambten 1676. —<- 3-° Grond
stellingen en leer van het 
Roomsche Hof', over het ex
communiceren en afzetten 
der Koningen. — 4*° Ge
wetenszaak door BARLOW 
opgelost, en na zijnen dood 
uitgegeven, 1691 in 8».v0 — 
5«o. Êxercitationes aliquot 
metaphi/sic(& de Deo , te 
Oxford als een aanhangsel 
bij de bovennatuurkunde van 
SCHEIBLER gevoegd, en in 
1658 herdrukt. Het schijnt, 
dat dit de openbare lessen 
zijn, welke BARLOW aan de 
Universiteit gehouden heeft, 
— BARLOW (EDUARD) , een. 
Engelsch Catholijk Priester , 
wiens ware naam BQOTK 
was , nam in zijn vaderland 
met levensgevaar de bedie
ning van Missiohnaris waar ; 
hetwelk tot zijne naams
verandering aanleiding heeft 
gegeven, Men zocht toen
maals gestrengelijk naar d© 
Catholijke Priesters , en de
zelve werden, indien men 
hen ontdekte, niet gespaard. 
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Hij was gelukkig genoeg-, om 
aan de vervolging te ontsnap
pen , en is bekend, door eene 
Verhandeling over de Eucha-
rwft'e3dI.nin4'°Hij overleed 
in hetlaatst van het j aar 1716. 

BARLOW (JOEL.) een, zoo 
wel door dichterlijke voort
brengsels , voornamelijk door 
zijne Cohimbiade en staat
kundige geschriften, als door 
onderscheidene lotgevallen, 
uitstekende man, werd in 
1760 in de Noord -Ameri-
kaansche vrijstaat Comehti-
hut geboren. Na als vrij
williger aan den vrijheids
oorlog te hebben deel geno
men, schreef hij een dag-
Wad, en beoefende te ge-
" jker tp de regten. Ten 
tijde der omwenteling werd 

1J *****•«*&« afgevaardigd, 
om de Nationale0 Conventie 
geluk te wenschen. Hinverd 
door dezelve met het uit
bundigste vrengdegeiuich 
omvangen, en me!het4an~ 
«che bnrgervegt vereerd. 
" f ° P b efxf «ij z i c h , opbe-
™ van WASHINGTON, naar 
•Agters, om aldaar de Ame
rikanen, die door de roofsta-

ï n W 3 r f Va,ngen Seno" 
W»i . s t e koopen, en 
H ? » 1800 weder naar 
w e Z ^ S - ^ a t hij zich 

yioh .»„*i 0PSe«ouden, en 

re's *J jm{m>naavPa-
^ * . en vergezelde NAPOLEON 

op deszelfs veldtogt naar Bn>-
land, doch vond, even als 
zoo vele anderen, bij den te-
rugtogt van Moscou, zijnen 
dood. Zijn beroemd gedicht 
de CWwafoWe, verscheen in 
1781 voor de eerste maal in 
het licht, en is het eers* 
heldendicht van zijn vaoV 
land, en wordt tot hefa 
toe voor het beste gehouden. , 

BARLOW of WALTEBS, naam 
van eene der Maitressen van 
KAREL I I . koning ran En
geland , en moeder ran den 
Hertog van Mommoutk De 
graaf van Scfcafsbwg, ik 
andvandenHertogvauYorc/i, 
en die denzelven den voet 
trachtte te ligten, stro* 
een gerucht uit, dat de to
ning' wezenlijk met Juffie 
BARLOW, moeder van den her
tog van Mommout/t, geM»a 

was, en dat het hmv#»' 
verdrag in zeker *ifltf*J 
j e , aan den Heer « ^ 
GJERARD toevertrouwd i f' 
vonden werd. De W 
dit gerucht willende « F 
gaan, verklaarde dath.1; 
Juffrouw BAR^vofWA^8 

nooit was gehuwd gewee 
noch een fiuwelijks-ve« 
met haar had aangegaa"' 

BARLOWE ( K f tf 
Augustijner M^gf eïlvvaS 
onder HENDRIK VI • 
in het grafschap J » * ^ . 
boren, l i e t klooster*, W^ 
toe hij behoorde J j j 
stad «k D««^; Z,Jfaar de 
heden zonden hem naar 
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Universiteit van Oxford om 
er zijne studiën te volbren
gen, alwaar hij den graad 
van doctor in de godgeleerd
heid ontving. Het schijnt, 
dat hij bij zijne orde zeer ia 
aanzien stond, wijl hij; tot 
Prioor van een kloöslerwerd 
benoemd, en dat hij uitste
kende talenten, bezat, wijl 
hij met een gezantschap naar 
Sc/toi/and belast werd. Dit 
alles had plaats', vóór dat 
HENDRIK VIII. de 'kloosters! 
vernietigde. Deze maatregel 
beviel aan BXRLOWE , die een 
der eersten was, om het zij
ne te verlaten en aan de an
deren raadde, om,zijn voor
beeld te volgen. Deze handel
wijze verwierf hem de gunst 
van HENDHIK VIII . ,die,om 
hem te beloonen^ hem de 
vereenigde Bisdommen van 
St. Azopït, St. David, Bat/t 
en .Wells verleende. Hij 
omhelsde te gelijker tijd 
het Protcstantismus; doch, 
hetzij hij vreesde den koning 
te zullen mishagen, die, 
hoewel hij zich van de Catho-
lijke kerk had afgescheiden, 
derzelver leerstukken behou
den had, hetzij hij door angst 
gefolterd werd; er bestaan 
ten minste brieven van hem 
aan HENDRÏK VIII . , waarin 
hij zich als een opregte Ca-
tholijke verklaard. Bekor
te duur van dezebekeering, 
doet echter aan derzelver op-
wgtheid twijfelen. BARLOWE 
yèrd onder EÖUARD VI. we-
d « Protestant. Onder de 
regering T a n koningin M&-

n u werd hij Van zijn Bis
dom beroofd, en in" de ge
vangenis g e z e t ; hieruit ont~ 
snapt zylide, nam hij do 
wijk naar Dnitschlani, e n 
kwam onder EMZABETH te
rug, die hem tot Bisschop 
van CMchester benoemde. 
Hij was gehuwd en overleed 
in 156S in zijn Bisdom, hij 
was vader van elf kinde
ren j : waaronder vijf meisjes % 

l die alle met Bisschoppen 
! huwden. Zijne werken ayn: 
l.o Begravehis der,Mis. — 
2.° Christelijke Momeliën. 
— 3.° Verhündeling over de 
wereldbeschrijviiig. «— -4.p 

Beantwoording van eenige 
vraagstukken, de misbruiken 
der Mis hdtreffende; dezel
ve worden gevonden in de 
Geschiedenis der Hervor
ming, door den Bisschop 
BURNET. — 5.° Opkomst der 
Monniken en Religieuzen, \ 
in (afbeeldingen voorgesteld} 
Hij heeft ook gearbeid aan 
een werk, getiteld: Gods
dienstige en zedelijke opvoe
ding van een Christen, in 
Engeland bekend onder den 
naam van hel Boek des Bis-
schops,'Londen 1537. 

BARI.OWE (Wir.iii.4M), zoon 
van den voorgaande, in het 
graafschap Pembrok geboren, i 
volbragt^ zijne studiën aan de 
Universiteit van Oxford. \ ,d 
Nadat dezelve afgeloopenwa- \ 
ren nam hij de orders aan, 
en werd in 1573 te Win
chester met eene prebende 
begunstigd, In 1648 werd 

http://Wir.iii.4M
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hij Aartsdiaken van Salis
bury. Hij legde zich meer 
op de natuurkunde, dan op 
de godgeleerdheid toe. Hij 
had den zeilsteen tot voor
werp zijner nasporingen ge
nomen, én men heeft aan 
hein omtrent deze zelfstan
digheid nieuwe en belang
rijke ontdekkingen te dan
ken. Men heeft van hem: 
Hulp van den Zeeman (The 
Navigators supply) Londen 
1597 in 4.to. _ 2° Magne-. 
tisch berigt, of waarneming 
gen en ondervindingen 'de 
natuur en eigenschappen-
van den Zeilsteen betreffen
de.. Londen 1616 in 4co ; 

3° Kort onderzoek der beu-
zelachtigeaanmerkingen van 
doctor RrBLET op het Mag
netisch berigt. Londen 161S 
in 4». Hij overleed in 1625. 

BABr,oiVE(N.)waseender 
voornaamste Ep i sche ho-

ltTeTkm' H I :M* de uit
vinder der repetitie-pendu
les, en ,n 1691, vijftien 
jarenna zijne eerste qitvm-
dmg, vondhijdehorologiën 
^ n gehjke soort uit. öflij 
£ad tot mededinger in zijne 
W . e k e r e n Q u ^ , ^ , 
horologlen boven de zijne 
TZBllt werden 5 doch B I R . 
ï , b * W steeds den 
roem der uitvinding. 

BARNABAS {ÏÏeiH<*e) uit 
e n , * / a l K ' w e r d 

r e n ; Na de leer van r r 

hij een landgoed èn gaf den 
prijs van hetzelve aan de 
Apostelen. Hij werd naar 
Antiochië gezonden, om de 
nieuwe leerlingen te beves
tigen. Hij begaf zich ver
volgens naar Tarsus in Ci-
licië om den, H. PAULUS naar 
Antiochië te vergezellen, 
alwaar zij beide tot Aposh 
len der Heidenen verklaar! 
werden. JZii verkondigden • 
liet Evangelie gezamennjl 
in verscheidene plaatsen, tot 

, dat hij zich met den H. Min
oes naar Cyprus begaf, al-
waar hem de Joden, vojgens 
het algemeene gevoelen, 

s steenigden. "Wij bezitten ee-
nen Brief onder den naam 
van dezen Apostel door Lu-
GAS D' -AcTETif in 16*) w 
4.» : in het licht gegei» 
TIMJBMONT gelooft niet,dat-
deze briofvan--denH.it* 
NABAS i s ; doch zijne Jwjf 
zen schijnen niet WItu' 
gend te wezen. Deg**" 
de LARDNER is van een ^ 
genövergesteld gevoelen,6 

beweert, dat dezelve van 
hem is. De H. Ci*&> 
van Alexandrië Oftf» 
EUSEBIÜS, de-H. HIEBONÏ 
MUS, hebben denzelv-en o 
der den naam van ƒ * ^ 
BARNABAS aangehaaM-
Heer BERGIER (bfc

 d e 
mithod.) ahtwooi'rft jr 
gronden, welke; m

 oeït. 
deszelfs echtheid-awi.het 
Deze brief wordt ook "• 
Grieksch en in bet J f / . 
in de verzameling ^ 
postolische vaders van 

http://briofvan--denH.it*
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ÏELIEK gevonden > teAm?ter-
dam-,.'in 1724'doors de zorg 
van ïg,*Ci.ERC herdruk^ 

^ARNAUl* (NlCpLAA^j eéhV 
Protesten tsèh • geneesheer ,_ 
werd in de zestiende eeuw |n;^ 
ï)attp&Mé-t %'de kleine!Mad^ 
Crest,f'gc$<)$ eh.'Hij ĥ lélcl zich",, 
volgens de dwaasheid vah^ 
zijneri tij|d", vejel nietje goud-,' 
makfej^^hinaïe), '{ „ e n ^ 
firevbfe/inét het zoeken,vaa* 
den. s teen., der, Wijzen qezigj,, 
liij $eevd ónders'c^eide^Jrei^ 
zen,, hetzij uit lust, hetzij 
om zich aan de vervolgingen 
te onttrekken j^'iveljce', 'hem|' 
üjijné 'vrijmoedigheid; eii ph^. 
verschrokkenheid om zijne.' 
godsdienstige gevoelens bloot" 
t e '%ïge§"?'°P>den h|ls haal,v 
den." s Men* heefteen grppt^ 
aantal ^werfcén"'» vanf hem,,' 
waarvan* de lij s £ in h<jt wpörr*,; 
dehhpèk'fan FROSPER "IWCAp-; 
CHANö gevonden wordt, en _ 
die in één deel, hetwelk! 
het 3.de van het Tlïeatrum., 
chymietim ï s , tv, Straatsburg 
ili 1659 in het Jicht gege
ven., vereen igd ,zyn.„ „BAR-
NAUD " wasr een vriend van » 
SOCINUS , en vertaalde een zij- '\ 
ner Werken, getiteld: ''(^oéjt] 

1592. ' Nadat, ïiij zich naör 
Gênève's in'de!'öat)i)heïd^k?v 
Si.'Barijietejhh "begeven had1, 
gaf hij?Öndèr 'den naam v,ah 

het licht:' lë'Èêvëit-Miêri' 
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^ o e r i j e g ^ f 8-vP »DiÉ. 
i e i u i d e 1 y ^ n ^ f g f c 

van^de verregaande S S 6 * 
verij,. waarmede d e S * ^ ! " b e i d ^ v a s , ^ ^ ^ 

;tanten zelve J j e t , a fkeu r^ 
*en«at e e n edelman, die BAR 
I ^ I U B .m eene der skaten va« 

f 8 r ^ g g ^ m h e m ^ i j n t o ! 
ponder misnoegen:Ekennm 

; h e ^ n a ^ e r verwijtende,, het: 

! « . t o e b r a g t , ; E e a , a n d e ^ 
« t f ? H ^ ™ * d e titel i s : 
n(Me SmeppJ J™ n • i :»-

; ; r^enng, met betrekking zoo-1 

^ l ; t p t ^ r e ^ n J f a J È ! o t ; d e : 
| 'ÏTOriflte ?8g§#ngï in .za^ 
•niensprakengebragt, doorNi-*" 
: CPLAAS MONTANT, Wordt ook'" 
door geloofwaardige schril.; 
'vers aan B A R n ü D t V « c h r l V 

geene bewijzen aan * om d 
.hunvermpedentebeksZen ' 

^ c h n j v e r T a n d i ^ ^ ^ ; ^ ; 
* y . opk w e z e n . . m p g e / S 
; « ^ « r i n % n b ^ V 0 C ; 
. I g n n a i r e n d e y ^ i e p ^ ^ I 

:;d^ b i n d i n g hunBer w ï 
'fomingen e n ^ t a ^ r t f f S S ' 
| e n , ontnomen feptt, ^ " e 

^ ^ a n g t T O o r h e t w e S ï » • 

rfe! i ^ « « ^ W' ^ " S ' S y ^ ^ ^ f ^ Jfce.goederen, ! 

***. DEEÜ * J ^ ^ - ^ . ^ " " ' ^ ^ ^ y * » bet, smelten ;< ^ fe?f 
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der klokken, het Maximum, 
eri andere zaken, waarvan 
wij de heilzame vrucüten ge
plukt hebben; hetgeen be
wijst, dat de kwaadwerken-
de geniën, elkander somwij
len, even zoowel ontmoeten, 
als de g o e d e r " 

BARNAVE (ANTONIUS PETRUS 
JOZEI? MARU) , werd in 1761 
te QrenoMë geboren. Hij 
Wijdde zich bij het parle
ment dezer Stad aan de pleit-
zaal toe , en werd tot afge
vaardigde bij de eerste nati
onale vergadering gekozen. 
Hoewel hij nog jong... was, 
verscheen hij met onderschei
ding onder de menigte rede
naars dezer vergadering; eene 
ongedwongene voordragt, ee
ne vurige inbeeldingskracht, 
een levende en doordringen
de geest, en dit alles vér-' 
cenigd met eene groote zucht 
voor de niéuwe instellingen, 
deed hem zoowel slagen; 
Toen men der vergadering 
den treurigén dood van Fóii-
ION boodschapte, riep BAR^ 
ÏJAVE uit r » is dan het bloed, 
dat vloeibaar i s , zoo zuiver, 
dat men niet eenige drup
pelen van hetzelve mag stor-, 
ten V' woorden, die hem nog 
langen tijd tot verwijt zullen 
strekken, hoewel de dolzin. 
iwge geestdrift van dien oo-
genbiik, e n het bekende,ka- n 
ïakter van den redenaar,] 
dezelve mm of meer veront 

dié niet altijd in de gevoe
lens der tevolutiomiairen 
deelde; Tijdens dè verhan
delingen over de koloniën, 
betoonde hij zich minder 

: gutoStig voor de kleurlingen, 
dan tóén zulks van hem zo» 
verwacht hebben, enverïoit 
een," weinig van de volt» 

" gunst, waarvan hij geheel 
beroofd werd* zoodra hij" ee
nige belangstelling indeio-
ninklijke familie liet Wij
ken, "toen deze van Varen-
nes naar Parijs werd terug-
gébragt, door met nadruk 
over de onschendbaarheid VMi 

,/ den monarch te smeken, door 
bij het einde der vergadering 

''•< té erkennen, dat eene al 
;: té . democratische constitutie 
voor JFmnkrijh eene bron 
van rampen enonaa~0 
heden zou kunnen worde»-

lint „ u . —•)• ""=iue vu 
W T**£ëeSt0elt* dikwijls 
het woord tegen MHUBEAU, 

|;De zitting der wetg 
vergadering opgeheven *2F 
de, begaf hij zich naarffl 
ne geboortestad terug» * 
waar hij met de dochteï̂ J 
eenén raadsheer i n d e n k 

:;tradv N a d e n l O M j g 
vond men m de Tffli»1 

brieven Van eemge leden « 
; wetgevende , vergaapV 
-BABNAVÊ werd door dezelve 
herdenking gehragt rM/^ 
in de gevangenis « o r d ë 
Parijs ontboden, « n k r , 
revolut ionnairereg^ hjj 

éordeeld, W < ^ J met al zijne W a k e n d J ^ 
niet kon veranderen,».} de„ 
den 29 October 1793 xj ( 
ouderdom van 32 J**en 

dood gebragt. 
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BaRNER. — Zie BAERNER. 

BARNES (JUMANA), Priorin 
van het klooster Sopewellbiy 
Sf. Albans, in Engeland, 
vereenigde met eene zeldza
me schoonheid eeneii be
schaafden geest, en ij het 
eerste voorbeeld van eene 
Engelsche schrijfster. -Zij 
beminde de afgerigte vallteh-" 
jagt, de jagt, het visschen 
en de kennis der wapenschil
den, schreef over * deVe 
onderwerpen, en berijmde 
zelfs het gedeelte, dat over 
de jagt handelt. De laatste 
uitgave harer werken, wel
ke in het jaar 1810 te tion-
den is uitgekomen, is zeer 
zeldzaam, en het exemplaar 
kost nu reeds 12 GuinjesV" 

BARNES (ROBERTÜS) , een 
Engelsch Godgeleerde, die, 
wegens zijne gehechtheid aan 
de Luthersche leer, slechts 
door de vlugt den brandsta
pel ontging, die hem echter 
naderhand trof. In 153Ö 
kwam hij te Witlenberg, en 
werd aldaar huisgenoot van 
den Duitschen Hervormer. 
Toen HENDRIK VIII. zich te
gen den Paus verzet had, 
keerde hij naar zijn vader
land terug, Werd'door den 
koning zeer vriendelijk ont
vangen, en werd zelfs tot 
Hof-Kapellaan benoemd. In 
1530 werd hij met andere 
afgevaardigden naar de Pro
testantsche Rijksstanden in 
Uuitechfand gezonden, om 

X 

h r d ^ r ï ^ ^ ^ v e r . 
Hoewel de n£h * ^ i t e n * 
gewenseht w a S , V e e f fiff 
N E ^ t o c h n o g i n g u n S b i X 
kon ing Doch tot zijn L g t 
luk gebruikte men henitl» 
onderhandelaar in het huwe-
üjlc des konings niet da 
prinses ANNA van Kleef $ 
toen de koning over deze 
yerbmdtenis berouw kreeg, 
koesterde hij een inwendige* 
wrok tegen derzëlver hand
langers. Door een gevolg 
van denzelven werd BARNES, 
mlL hlJ> z o ° als men voor-
gat, ^enkel Protestantsche 
leerstellingen voordroeg, zon
der verhoor, den 30 Julij 
1540, als een ketter ver
brand, f 

BARNES (Jozuë) een koop-
mans zoon den 10 Januarij 
1681 te Londen geboren3 
wijdde zich reeds in zijne 
vroege jeugd der beoefening 
van de Grieksche taal toë, 
zoo dat hij in deze taal veel 
woordenrijker was, dan ie
mand zijner tijdgenooten; hij 
schreef dezelve zonder moei
te , doch had een slecht oor
deel. BENTLEY zegt boer-
tende van hem, dat hij zoo 
wel Grieksch verstond , als 
een schoenlapper van Athene» 
Voor het overige wras BAR
NES op zijne geleerdheid niet 
weinig trotsch. Hij was 
reeds op jaren, toen eene 
rijke dame, doch die een 
onaanzienlijk voorkomen had, 
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hem in haar testament een le
gaat van ÏOO ponden sterlings 
maakte; doch BARNES.wilde 
dit legaat slechts onder die 
voorwaarde aannemen, dat 
zij hare hand hier nog ;bij 
moest; voegen. De dame had 
een te goed hart, om, zoo 
als zij zeide, aan Jozuë, 
voor wien de zon had stil
gestaan, iets te -weigeren. 
Onder zijne werken worden 
zijne EvRlJPlDMS ewHoME* 
BUS zeer op prijs gesteld; 
doch zijne Geschiedenis vak 
J&DVARD III. raakt zeer in 
vergetelheid. Ten eindezij
ne vrouw overtehalen", om de 
tosten der uitgave van .Ho-
WEBUS door haar geld te 
bestrij den, vervaardigde hij 
een lang gedicht, waarin 
hij tracht te bewijzen, dat 
JSALOMON de schrijver der; 
werken van HOMERUS i s . 
Hij overleed den 3 Augustus 
1712; , zijne vrouw, liet óp 
zijne graftombe eeh hoog
dravend opschrift plaatsen, 
waarin hij als de bloem der 
Dichters, en de kroon der 
Redenaars, der grootste God
geleerden en Geschiedkundi
gen, geprezen wordt. 

BARNES (JOANNES)in En
geland geboren, trok te 
C 0?? 9 «et.Benedikh'jheror-
fleskleeft aan, en begaf zich 
vervolgens in 1624, om de 
vervolgingen der Inquisitie 
te ontgaan, naar Parijs, 
«och met te weinig behoed
zaamheid over teedere pun
ten geschreven hebbende, 

werd hij ï:n 1626 ĵ aar 
gevoerd, en in de gevang* 
nis van het geregtshof van 

• geloofspiider^oek opgesloten. 
• jftij .overleed,na verloop van 
' dertig jaren in dezelve. Mét 
heeft van hem; L° Verhan
deling tegep, de dubbeltk 
nige 'uitdrukkingen, in h 
Latij/n, 1625,, in 8.w flj 
ranrït in hetzelve de Jesuifen 
Pc jasons en LESSIUS op eene 
geweldige wijze aan. — %' 
Cutholico Bomamt? paciji-
Cits\yvelkeverhandelwgoor~ 
Kaak' van zijne ongenadege-
•tveest is , ctiJÜMn^atis-

• ciculusrerm exptenamm 
et'fygiendarummy^}" 
NÜSGRATIÜS gevonden wn* 
—,..3.° Bxamn trophw-
runt congregaümis m-
tensae Angücanae, oriW 
ScmcH-Benedicti, ƒ«"; 
1622, in S.vo - 4 . ** 
Vertalm?, uit hetS»** 
van den geestelf'he^f' 

BARNEVELD. — Zic ^ 
DENBARNEVEM) (JoAMïES)' 

; B A R N E V E M , - Z i e ^ 
NEVEI.D. . , 

B A R o C B A L m S A R ) ^ 
Fransche 'Akademr^ .„ 
lence geboren,/VL jaatste 

150. Hij leg<*e Z. TTP.Fé. 1650. Hij iegUE ;.nTjBFé. 
hand aan deJ?^f^n

eeI1ige 
Men heeft van h f j ^ 
tooneelstukken, dfn2bf0ot 
heel vanverdienfnon^ ra( 
zijn. Zijne Parthem^i 

vooral op pnjs ë°*teïi' 
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B.4BR0C)C!ïnS (FflANCISCUS) , 
een Venetiaansch Patriciër 
en beroemd wiskunstenaar 
leefde in de zestiende eeuw. 
Men heeft werken van hem 
over de wiskunde ~,en ver
talingen van <3rieksche 
schriften over .hetzelfde on
derwerp. Zoo a l s : 1.° Hië-
•ronis liierde machinis befc 
Ucis, Venetië, 1572 i n 4*t0 

met aanmerkingen en aft 
beddingen. — 2.o Procliin 
primttm elementorum Eucli-

"dis libri gnatuor,Padiia» 
1560, met aanmerkingen.—-
3 . p 'Eëne Verklaring ,van 
PLATO de numero geonieiri-
co, Boulogne, 1556, i n4 . t 0 

— 4.° EeneWereldbesclirtf-
ving, Venetië,1585,in 4 . t 0 

JBAROCCIUS (AKGEÊO) Patri
arch van Grado:, werd in het 
jaar 1211- ,tè, Venetië gebo
ren , alwaar hij later Plebaan 
van den H . JOANNES de Ri-
voaïto , en eindelijk Kapel
laan van den H . MARCUS 
werd. INNOCENTIUS I I I . ver
eerde hem het pallium, en 
bevestigde hein in al zijne 
oude voörregten. Hij—was 
onder dezen Paus^bij het Con
cilie van Luteranen tegen
woordig. Hij liet in 1212 door 
den nieuwen Paus HONORIUS 
I I I . de previlegié'n zijner 
kerk bevestigen. MATTHIAS , 
Patriarch van Konstantino-
pel, verklaarde ;ten gunste 
van dezen BAROÏJCIUS, dat 
Mi al zijne onderhoorige 
«erken van Venetië'm Ró~ 

mamè zoade vrij maken , e-
ven als dezelve zulks ï vroe
ger onder de Grieksche kei^ 
zers geweest- waren. Hii 
had met MARCUS , Bisschop 
van- Casteïlana een geschil 
over het regtsgebied, hetwelk 
in 1230 wei'd bijgelegd en 
het verdrag, hetwelk zij b$ 
die , gelegenheid maakten, 
werd door GREGORIÜS I X . 
bevestigd. BAÏIOCCIÜS werd 
door dezen Paus zeer be
gunstigd, en ontving van 
denzelven eene zeer strenge 
breve tegen MARCUS Bisschop 
van: Casteïlana, die hem het 
gebruik, hetwelk tot dus ver
re had.plaats gehad, wilde 
betwisten .f en krachtens het-
welke men de klokken lu ide , 
zoo dikwijls hij van de ke rk 
van Grado terug kwam, en 
men in het geheele Bisdom 
van Casteïlana bij de inze
gening van de Paasch-kaar» 
melding van hem maakte. 

BAROCCIÜS (JOANNES) vijf
de Patriarch van Venetië, be
hoorde [tot eene aanzienlijke 
familie dier s tad , en was 
de. zoon van LODEWIJK B A 
ROCCIÜS en van POMXENA 
MAURUS. Na eenige vorde
ringen in de studie gemaakt 
te nebben , begaf hij zich 
naar Rome, alwaar hij de 
vriendschap van =Pius ïf. in 
zulk eenen hoogen • graad 
verwierf, dat deze hem den 
28 December 1449 , «lechts 
den ouderdom van 30 jaren 
bereikt hebbende, het bis* 
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<dom Bergatnus opdroeg, al
waar hij het volgende jaar den 
25 Junij den "eersten steen 
van de kerk van -Sfr MARIA 
Van Carmel, legde, en de
zelve in 1451 inwijdde, en 
I»j hield na elkander drie 
Kerkvergaderingen, ten ein
de de kerkelijke tucht en de 
levenswijze der Geestelijken 
te^ verbeteren. Daar het pa
triarchaat van Venetië was 
opengevallen, benoemde && 
Opperraad BAROCCIÜS tot het
zelve , en PAULUS I J . b e . 
Vestigde hem in 1465 inde-
ze waardigheid. Hij was een 
J j w g voorstander der 5 

«^ndZ'eenl f t e r 

? C h 0 0 k t o ( » ^ o v e « e d e ^ 

zonder zulks van te voren 
gewild te hebhen. 

.. BAROCCIÜS (PETRUS) Bis-
schop vanJBè/teoinhetjaat 
1470,; en vervolgens in 1488 
van Padva, was van Vem 
tiè geboortig, en overW 
den 10 Januarij 1570 indt. 
ouderdom van 66 of 78 j» 
ren , ten tijde dat Pitrs JI, 
bij wien hij in zeer groot 
aanzien stond, hem denKw 
dinaals hoed wilde geven-
Zijne ouder* hem geenemsi' 
hebbende gelaten, mmktehij 
kort voor zijnen dood inte-
genwoordigheü van een No
taris en van eenige geto
gen het volgende testament! 
» ik PETRUS BIAROCCHJS, 
Bisschop van. Pa*?»*™ 
mijne ziel aan G o d , * 
ligchaam aan deaarde.en 
de goederen , die ik nalaj 
aan diegene, over,»*» 
er billijke aanspraak * *» 
ben." De regering ^ K " . 
neli'è liet een prachtig f 
denkteeken voor hem <fb\ 
ten. Zijne werken W' 
J.ó,Derationeöeneinori« 

solatorium; —3' »*fr\-
e# hmnorwm liï>™/lt' „», 
4° Officium ad *fi" 
dam pestiléntiam, «» , ^ . 

ris serenitatem / * T 

schilder, in 1528 » " ,fi( 
geboren, in 1612 W . •„ 
de stad overleden, r , 
zijne familie al de hnlpn»^ 



B A K . 359 

len, die hij voor zijne kunst 
kon verlangen. Zijn vader, 
die een beeldhouwer was, 
leerde hem boetseren; en MJ 
zijnen oom, eenenbouwkun
stenaar, leerde hij de meet
kunst , de bouw- en doorzïgt-
kunde. Hij nam kêt gelaat ; 

zijner zuster tot een voorbeeld 
voor de hoofden der H. Maagd 
en dat van zijnen neef voor die 
van JESUS. DéKardinaalDELA. 
ROVÈRE nam dezen beroem
den kunstenaar, toenmaals 
den ouderdom van 20 jaren 
bereikt hebbende, onder zij
ne bescherming,, en hield 
hem in zijn paleis bezig. 
Deze schilder werd op ëenen 
maaltijd door een zijner be-
njjders vergiftigd. De mid
delen , die hij dadelijk aan
wendde, redden hem het 
leven, doch hij) werd niet 
geheel hersteld, 'en zijne ge
zondheid bleef kwijnende tot 
in zijn 84ste jaar. Hij kon 
slechts twee uren daags ar
beiden. Zijn zwak gestel deed 
hem onderscheidene aan
zienlijke posten van de hand 
wijzen, welke de groot-her
tog van Florence, de keizer 
ïlüDoiiP II . en PHIMPPÜS I I . , 
koningvan Spanjé, hem aan
boden. Men verhaalt, dat 
FRANCISCUS I. hertog van 
Florence, het oordeel wil
lende weten, dat BAROCHE 
van de schilderijen, die zijn 

Ï
aleis versierden, zoude af-
eggen, hem in het gewaad 

van zijn huisbewaarder, rond
leidde , ondervraagde, en 

• ; x 

Z1°h verheugde, dat hij den. 
schilder, door e e n eenvou
dig uiterlijk, onbeschroomd 
m aJT? e " z i t vrÜ met hem 
onderhouden konde. BARO
CHE heeft vele portretten en 
geschiedkundige., tafereelen 
vervaardigd , doch hij slaag-
de voornamelijk in zijne gods
dienstige stukken. Zijne ge
woonte was, om de voorwer-r 
pen, die hij wilde schilde
ren , eerst in was te boet
seren , of hij plaatste zijne 
leerlingen in die houding, 
welke voor zyn onderwel'P 
geschikt was. Hij is der 
zachtheid en bevalligheid 
van COKREGGIO zeer nabij ge
komen; hij heeft hem zelfs 
in de naauwkeurigheid der 
schets overtroffen. Zijn ko
loriet is levendig; hij heeft 
het uitwerksel.van het licht 
volmaakt wel gekend; zijne 
gelaatstrekken, zijn in een' 
inneménden en bevalligen 
smaak. Hij legde veel oor
deel in zijne zaïnenstellingen 
aan den dag. Het ware tè 
wenschen, dat hij de houding 
zijner beelden niet op 'eéhé 
överdrevene 'wijze had voorge
steld , en dat hij ,de deelen 
des lïgchaams niet zoo zeer 
had doen uitkomen. Men heeft 
teekeningen van BAROCHE, 
die met krijt, met het 'pen
seel, met Oost-Indische inkt 
en met rood krijt vervaardigd 
zijn. Men heeft naar Aeze 
grooten meester gegravee* ,ft 
en hij heeft zelf vele stu1 /<J| 
met sterk water geëtc . ^k e n 

4 '-T ; ' ' < f c " 
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"BARON (EGUINAKB) ' té St-
'Vol-de-Iiém geboren", leef
de in de zestiende "eeuw, 
en was een vermaard regts-
geïeerde. Hij ondervveës' éérst 
*e Jkfèerpeii,, , en later te 
'jBötólï^met'ÉRANCISGü^Öü^ 
»Ek de regten. 1Üë naijver 
«eed hen tegen elkander de 
ï>en opnemen, en de laatste 
schreef tegen BARON een ver-
dedigschrift van het regts-
gebied en van het rijk. Hun-
«e gelijke*bedieriing was oor-
Zaaï$, dat toij zich later we-
«er verzoenden. BAKoi over
leed den 22 Augustus 1550* 
an den ouderdom van"<55 fai 
leJ}> ™PP*?W> dieaan de 
«afcomelmgschap een bevviis 
* » wxéndschap, waardoor 
^iniethemverbonden^as, 
ff- f V f i vervaaruigd^ 
»«ö,grafschrift. < *>" 

ra» Vttllotise, is een ,W 
| ^ r s t e mannen ^ ^ 
W c f c e «éiegewee^r Hfl s'ond fcij • ,ïö J„°«weest. Wij 

linnr,/ i v Moscovië in zeer 

• £ J g J ™n Januari} Ï592, 

^ „ t 1 ? i n «et gevecht van 
^ f e r m ^ o t d e n a d e l é t a n d 
* » f f ' J è f ^ werden 

*&* en J o t I z o n e n > ^ c o -en JANNES nagelaten. 

vèr:éenerl,atjjhscheil!föto/. 
Xheologie^ Parijs, i666} 5 
SU.£i^8.vö Hij overleed ia 
1674,; in "den ouderdom van 
"70., jarep,? ria, van 1656 k 
hédïèmng' van \ provinciaal, 
i n die van algemeen raadge-
jvër,'''"hij' het kapittel te hei-
hen Waargenomen. Zijne Uk 
olpgie wordt behalve orir 
zijne kloosterbroeders, W 
nïg'tgézocKt. 

'^BAROÜ (Fumscvs), in 
1<520 te" Marseille geboren, 
consul'van Franhryk, te 
Aïeppo herstelde denLeVatvt-
'schen handel, % ^ 8e' 
heértenietwas.'.Begroote 
•COLBERT onderligt,, van al 
het goede hetwelk bij te J/tf-
po en Wdèrhoorige "pm 
had töt stand gebragt, *• 
Zelfde" voordfe'elfen » d5f 
Öost-Indischen M v ' " 
lende verschaffen, zond» 
in 1671 naar^rajre:«fl|e" 
"durende zijn twaajfjari|be" 
stuur; neen hij den*f 
«cKën.kob'p'hantó fcWn' 
en"'-door* de"Vreemdeling" 
eerbiedigen! Hij overW 
aldaar iSlÖS3, doordrong 
met godsdienstige f™ff' 
'en als een voorbeeM j 
braafheid en w e l t o ^ ï 
zelfs door de H é i * » 0 ^ 
Mahometanen, die <V ^ 
graf -bidden , S ^ J ^ al 
is van hem, d j ' { } m 
zijne verdedigend s 
der leer van d e g f ^ , 
ken aangaande de *. 
t i e , waarmede lniö? h e e f t 

zaamheid des ge joofs hee 
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verrijkt,,ontvangen heeft. 

BARON "(MiCHAê'i.), eigen
lijk BOYRON, in 1653 telfa-
rijs geboren, was de zcjon 
eens koopmans, wijdde zich 
aan het tooneel toe, en voeg
de zich eerst bij het gezel
schap van LA RAISIN , dô ch 
gjSIg eenigen tijd later tot 
dat van MOLIÈRE over. In 
1661 zeide BARON, hetzij 
uit tegenzin, hetzij uit gods
dienstige gevoelens, het too
neel vaarwel, met eenëjaar
wedde van,l,CCO kroonen, 
welke de koning hem had 
toegewezen. In 1720 ver
scheen hij in den ouderdom 
van 68 jaren weder op het
zelve , én werd, niettegen
staande zijnen hoogen ouder
dom, even zoö zéèr,toege- (I 
juicht,'; als in zijn jonge ja-
ren. Men noemde hem in 
het algemeen den Roscius 
zijner eeuw. Hij zeide zelf 
in eene ijdele geestdrift, 
«enen tooneelspelerwaardig, 
éat men alle honderd jaren 
eenen CSESAR zag, doch dut 
er iweè dtdzend jaren noo-
dig waren, om eenen BARON 
worttelrengen. Hij had zulk 
eene dwaze inbeelding van 
de voortreffelijkheid zijns be
roeps , dat hij durfde zeggen, 
dat een tooneelspeler 'op de 
knien der koninginnen moest 
verlieten worden. » Eene 
ongerijmdheid, zegt een zeer 
geleerd* schi'ijver; welke zij-
" c makkers niet herhalen, . 
«och welke de algemeene " 

X 

*#j*$wM, door de wif«è oi> 
welke ẑ j dezelve VèrgobdtT 
schijnt te billijken»6 (Zie 
(ÏARRICK , Rofecits). op ze
keren dag werden zijnkoetsier 
eü zijn Jijfknecht door die 
van deh markies DE BIRAN 
inet welken BARON op dien. 
gemeênzamen Toet omging , 
welken jonge Heeren den 
tóoneelspelers al te ligt toe-
staan, geslagen. Mijn Heer 
de "Markies, zeide hij tot 
hem, uwe bedienden hebben 
de mijne mishandeld, ,ih 
vraag er h voldoening óver. 
Hij kwam telkens op het
zelfde stuk terug, en be
diende zich altijd van de
zelfde woorden, uwe bedien
den en mijne bedienden. De 
Heer DE BIAAN over deze 
vergelijking gebelgd, gaf 
hém ten antwoord: Mijn ar-
me BARON, wat wilt gij, 
dat ik ü zal zeggen? Waar
om houdt e-ij bedienden ?. , . 
Een duidelijk bewijs der ver
achting , welke diegenen om
trent de tóoneelspelers en 
derzelver heroep koesteren, 
welke het meeste den tijd 
bij dezelve verspillen. Hij 
overleed in 1729 in den ou
derdom van 77 jaren. Men 
heeft in 1760 3 dï.nmettoo-
neelstukken onder den naam 
van BARON in het licht ge
geven ; doch men is van ge
voelen, dat dezelve niet al
le van hem zijn. 

BARON (HYACINTHÜS THE-
ODOKUS) . oud hoogleeraar e» 
5 
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deken der geneeskundige fa
culteit van Parijs, zijne ge
boorteplaats V overleed den 
29 Julij 1758 in den ouder
dom van 72 jaren. Hij heeft 
veel gewerkt aan de PAar-
macopea van Parijs\, 1732 
in 4 > , en heeft.in 1739 
eene Latijnsche akademische 
Verhandeling over de cho
colade An senibus chocolata 
potitsf in het licht gege
ven. Dezelve is verschei
dene mallen herdrukt. 

BARON (THEODORUS) , zoon 
van aen voorgaande, onder
wijzend doctor aan de ge
neeskundige faculteit van 
Parijs, Hd van de akade-
mie der wetenschappen, wan
delde in de voetstappen van 
zijnen vader. Hij werd den 
27 Junij 1715 te Parijs e e . 
horen, en overleed den IQ 
Maart 1768. Men heeft van 
hem: 1.° Eene vermeerderde 
Uitgave van de scheikundige 
verhandeling van L É M E R Y . 1 
^ Pkürmacoposa Thomas 
£~ , », editio castigatior. 
« y kende zoo wel de theorie 

l e P ïakti]k der weten-
schap^n welke hij les gaf. 

een Protestantsch godeeleerl 

tiende e e u w g e b o r e n # y 

v«.if* ïnst»-p»«M/in;/j te 
S / e n ^ b e f f h i J 2 i « h n a a r 
W R ^ a*waai hji <loor 

m e I U D e universiteit van 

Cambridge nam hem onder 
hare leden op, en schonk hem 
eenen godgeleerden leerstoel. 
Men onderwees Stiptelijkaan 
deze universiteit, de gevoe
lens van CAIIVÏNOS oyer ie 
BégfoctardiginaMng, BAROS, 
dié hiervan scheen aftewij-
ken en het Pelagianismu? 
aahtehangen, werd van %f 
nen leerstoel beroofd. Hij w» 
een geleerd man, gemeen
zaam in den omgang 'en on- i 
besproken in z||nen levens- j 
wandel. Indien men BAYVL 
mag geboren, begaf hij zich 
weder naar Fmnlrijlu Vol
gens WATKH» oveïleea mj 
in het heginderXyiLeeuw 
te Londen, en werd te W. 
Olave in ÏÏartstreet begra
ven. Men heeft van to; 

JoNAM, bonden 1679. 
2.° S«»a« fr»«» *fft 
artmdeprcedesUwm*: 
3.° De jpraestanttaetaio1" 
tfte divinoe legis. 

• BARON (BONAVENTUR^ 
EngelschFranciskaner.ff 
in het begin der X m e V 
te Clonmett i« ^ t p j 
schap T ^ ^ g e b o i ^ 
eigenlijke naam was » 
«JL*p . Neef van.*» * 
maarden Pater ^%^0e-
mm , schrijver WJ } j n e r 
ken en g e s c h i f t ^ 
orde, ontving WJ.^ <foen 
zijne eerste o P v o e d 3 i e vet 
BARON in z i f 5 ƒ * * *o»<f 
genoeg g e ^ » , » o,» 
hem deze naai i» ti! 
zich aldaar m dezen 
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volmaken, en zich op de f 
goddelijke en menschebjke 
wetenschappen toeteleggen. 
BARON maakte aldaar snelle 
.vorderingen. Naar het voor
beeld van zijnen oom, begaf 
hij zich in de orde van den IJ. 
FKANCISCUS, en bragt., even 
als deze, veel tot derzelver 
luister toe. Hij heeft ver
scheidene Latijnsche werken 
in onrijm en in dichtmaat, 
in het licht gegeven. De 
voornaamste zijn: 1,°Metra 
Miscellanea, Rome, 1645, 
in 2£.° — 2.° Opuscula va
ria, Wurtemberg 1666, in 
fol. — 3.° Theologia,6&l.n 
Parijs 1676. Hij overleed te 
Rome in 1696, in eenen zeer 
hoogen ouderdom. Hij was 
in zijne laatste jaren blind 
geworden. 

BARONIO (BONAVENTURA) , 
een Ier van geboorte, ging 
in de orde van denH.FRAN-
ciscus, en na in Frankrijk, 
gedurende eenigen tijd, de 
•wijsbegeerte en godgeleerd
heid onderwezen te hebben, 
werd hij naar Italië gezon
den , alwaar hij sedert dien 
tijd zich heeft opgehouden. 
Hij was de neef van den 
beroemden LUCAS VADINGO, 
die de jaarboeken van den 
heiligen FRANCISCÜS in het 
Latijn heeft geschreven. BA
RONIO heeft te Pisa, met 
den roem van een geleerd, 
doch meer in het schoolsche 
^an in de Kerkvaders erva-
*ei* man, onderwezen. Er 
nestaan van hem verscheide

ne boekdeelen in fol., die 
enkel wijsgeerige en Godge
leerde verhandelingen bevat
ten ; hij volgt in dezelve de 
denkbeelden en gevoelens van 
SCOT. Men heeft ook van 
dezen Religieus, Latijnsche 
lofreden gedrukt, zoowel ij
ver gewijde als ongewijde 
onderwerpen, zoo als deze 
titel zulks aanduidt: BONAV 
BAHONir Punegyrici sacro-
prophani, Rome, 1643 , in 
12.° De dichtkunde was aan 
BARONIO ook' niet vreemd, 
en men heeft zijne stukken 
in Italië dikwerf met ver
maak gelezen. De fraaije 
letteren waren hem bijna 
even zoo gemeenzaam, als 
de schoolsche wijsbegeerte 
en Godgeleerdheid. Hij leef
de nog in 1678. 

BARONIUS (GESAR) werd in 
1538, te Som, eene bis
schoppelijke stad van 2Va-
pel* geboren. De onlusten 

I' van dien staat noodzaakten 
hem, om zijnen vader in 
1557 naar Bome te verge
zellen. De H. PHILIPPUS van 
Neri stichter van het ora
torium van Italië, nam hem 
in zijne congregatie op, en 
na zijnen post van algemeen 
overste nedefgelegd te heb
ben, deed hij denzelvenaan 
hem ,opdragen. Hij werd 
vervolgens biechtvader van 
CLEMENS VIII. die hem in 
1596 tot Kardinaal en Bi
bliothecaris Van het Vatikaan 
benoemde. In het Conclave, 

I waarin LEO XI . verkozen 
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w e r d . Had- hij dertig s tem
men. Volgèii's zijne verdien
s ten had hij ' alle stemmen 
liehooren fë hebben > maar de 
Spanjaarden deden hem ui t 
sluiten. Hij overleed in 1607. 
Zijne Annalis ecclesitistici 
van J . C. tot '1198 zijn een 
groot bewijs van zijne be
kwaamheid en arbeidzaam
heid. Dezelve verschenenitt 
12 Dl.n in fol. in het l i ch t , 
1593 en volgende jaren* Zijn 
doel met dit w e r k , waaraan 
h i j , 30 jaren oud zijnde, 
begon, was om aan het ver
ward zamenraapsél der Cen-
turiatoren van. Muagdefarg 
een gelijksoortig vvërictéffèh-
dvertesteHên, waarinde C a -
inohjfce kerk tegen de be-

schuld1gmgen, waarmede de-
a e ketters dezelve overlaad
den, ? o u verdedigd worden. 
De uitvoering, hoewel over 
het algeineen gelukkig,,be-

j/ver deS schrijvers. R ^ o " 
£ - verstond het Grielc^h 

beoodeehng w a s niet altijd 
«fcwg genoeg. Van daar 

Tlfmis <*<* Grieken, en 

S ^^ÜWbeW en orde 

Sier ̂ ^ .? 
hehW T / 1"*E«ONT enz. 

W 1 vd „**;, J'^oeken r u e l ™" <*e fouten ge 

zuiverd. : "Men .heeft de mee
ste aanmerkingen dejser ge« 
leerden in eene uitgave (e 
lïucca in 1733 en volgenie 
j a ren uitgekomen, u i t M . » 
in foL, bestaande; gezamen
lijk in* het licht gegeven. 
Men kan , hetzelve doorloo. 
pende , niet ontkennen, dat 
BARONIUS dikwijls heeftmis-
ge t a s t ; doch wanneer men 
hé t eerst eene uifco-esfreifó 
en zeer moeijeiijke loopbaan 
in t reedt , is het te vergeven, 
als men een' misstap doeU 
Mea.heeiï nog van dezen ge-
leerden Kardinaal Aantee-
AéMng-en ofhiRoonmh 

Marturologmm^miHm' 
te geleerdheid» eneeneoor-
deeïkünde,.ver bovenzimen 
tijd verheven, doorstralen. 
Gewoonlijk voegt m » W 
ne jaarboeken, de voortzet-
ting door RUNAHH, Bm> 
1646 10 Dl." in foLDek^ 
inhoud van dezelve •** 
1667 in fol. Het vervolg1 

LADERCHIS , 'Rome, " ^ 
3 Dl." in fol*; & beowg" 
ling van PAG1 } 1705,4J# 
in foL; znApparaW,W 
ca, 1 7 4 0 , in fol. H«t « 
volg van SPONDE 3 W>«* 
nié t zeer gezocht, even 
min als datvanBzova-s"1 ' 

B A B o z z i o . - 2 i ^ r ' 6 V 0 i E ' 
•f wonw® 

^BAR-PANTBf gZj0AK5iES 
PASTIIBB* »* ^ t i i g n , 
DAMASCENUSzegfJ U « VIJ1 

een afstammeling, y » 1 * 
MEI-CH1, en 

door NATHAN, 
PAKTHBR tot z o n c n 

haf!* 
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PAÜTHER teelde BAR-,PAN-
THER, en van BAR-PANTHEU 
kwam JOAGHIM , de vader van 
de,heilige Maagd voort. In 
de valscihe levensbeschrijvin
gen , welke de Joden vanJ/ 
C. in het licht hebhen ge
geven » beweren zij, dat de 
Zaligmaker uit het; overspel 
van ĴPANTHER mefeMAftiiV zij
ne moeder is geboren» De 
naam, tan PAKTHER. wordf 
reeds in ORIGE^SS :e&Jn den 
Tafr/iV(lige>VQndeïi, enditdoe,t 
dé pndhfiid der fabelen en de 
lasteringen der Joden tegen 
JESÜS CHRISTUS zien,.; Voor 
het overige kan het Cïencalor 
gisphe stelsel van den'Hr J07 
ANNES DAMASCEOTS :iiiét„ aani« 
genomen worden, wijl hetzeï-f 
ve strijdig is met hefcEvange-i 
lie , dat tusschen,LE,yr#n de 
heilige Maagd •,, «iemand dan 
HEM plaatst, die waarschijn
lijk dezs|fde is als JOACHIM. 

BARRADAS (SEBASTIANUS) , 
een Jcsuit van Lissabon in 
1542 geboren, predikte met 
zoo veel roem, dat men hem 
den Apostel van Portugal 
noemde. Hij overleed in 
1615 in den gerir van heilig
heid. Zijne werken^ in 1617 
te,"Antwerpen:, "en te"Keu-
Im in 1628 gedrukt, bestaan 
ïn ,4Dl.n in fol. Onderde-' 
aelve onderscheidt men zijn 
Itinerarlmi 'Jiliorum 'Israël 
ex Egijpto in ierram repro-
**is*ionis9 te Pari/s afzon-
JerliIjk gedrukt 1620, in fel. 
*ïjne Over eenstemming der f 
Arangetivn wordt ook zeer ' 

°Pf P
rÜs gesteld, hetzelve is 

vol order, duidelijk, grondig / 
vol -zalymg en i n vloeibaar 
Latijn geschreven; de ver
klaring van den letterlijken; 
z in , wordt door uitmunten
de zedekundige aanmerking 
gen .gevolgd. . . ,'.'__ 

\ BARU'WAS J een Franse^ e-
delman, ,die de gunst van Lo-
DJEWIÏK;XÏn. in zülkeèheii 
hpogen graad verwierf, dat hij 
jn den tijd van zes maanden 
van stalmeester tot eerste ka-; 
merheer ^ tolt Jcapiteïn vait 
S&Gertnain en totkoninklijk 
Luitenant in Cluimpagne per 
vorderd werd. Dp koning kon 
bijna zonder hem niet zijn, 
en liet altijd zijne hand op 
deszejfs schouder rusten. 
Dan' weldra veryieïhi] in qn-
genade ',",, werd |an het hof 
verwijderd, en van «l zijne 
bedieningen ontzet. Sommir 
gen zeggen, dat zulks ten ge
volge der afgunst van den 
Kardinaal DE JÏICIÏEMEU was; 
anderen integendeel beweren, 
dat de. koning, op de jagt 
zijnde, zijn hoed onder het 
paard van BARRADAS liet val
len , hetwelk denxelven be
vuilde ,. en dat hij bij deze ge
legenheid-af keerig 'van: liein, 
werd. BAKRADAS bègÊif ziel* 
hierop naar Duitiehlaiii, en 
diende den keizer onder den 
veldheer WAM.ENSTEJN. Be 
koning van Frankrijk in 103» 
in de nabijheid van Bnmerëjj^ 
aïwaar BABRABAS 7Ap\i:tmvt~_ 
waals bevond, komende, 
stond hem de Monarch toe. 
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om hem zijnen eerbied te ko
men te bewijien, en ontving 
hem zoo vriendelijk, dat hij 
zich alléén met hein onder
hield, en hem naar St. Ger-
main medenam. Maar de 
Kardinaal stelde aan den ko
ning voor, dat' hij eene on-
regtvaardigheid beging, in
dien hij hem terug riep; ter
wijl SIMON die de bedieningen 
van BARRADAS waarnam, af
wezig was. LODEVVIJK XIII. 
liet zich. overreden, endeed 
hem den toegang weigeren; 
zelfs toen BARRADAS- bij deze 
gelegenheid verzocht, om 
den Koning te spreken, werd 
hem den toegang tot het hof 
voor altijd ontzegd. 

BARRAL (PETRUS DE) te 
Grejnoble geboren, hegaf zich 
vroegtijdig naar Parijs, al
waar hij zich met de opvoe
ding van eenige kinderen 
bezig hield; en den 21 Julij 
1172 overleed. » Om ergens 
toe ie ftehoóren, zegtCHAU-
DON, was hij Jansenist ge
worden j en hij was een der
gene , die het hevigste te
gen de vijanden van PORT-

v|toYAi. spraken en schreven. 
Hij. legt zijne gevoelens bloot 
*& zijn Geschied- letter -
oordeelkundig Woordenboek 
frberoemde Mannen, 1759, 
1 D L n i n 8.™ indien het al
thans van hem ï s ; want ri«en 
beweert, dat hij slechts de 
uitgever van hetzelve i s , en 
Jat hetzelve te Somons door 

vervaardigd zoude zijn. Men 

heeft, niet geheel > zonder 
reden, gezegd, dat dit boek 
het martyrologium van het 
Jansenismus door eendwee-
per gemaakt was." Menk 
eene uitgebreide beoordee% 
van dit woordenboek'vinden 
iö het voorberigt van h 
geschiedkundig woordenboei 
van den AbtL:invocAT,A-
rijs ^ 1764. Bij deze beoor-
deeling, waarin Wlhjitf 
en gematigdheid doorstralen ; 
heeft de Abt LIDVOCAT ee® 
lijst van alledei fouten of 
misstellingen > waarvan het 
Woordenboek vati BAR*»* 
krielt , gevoegd. Deze lijst 
wordt gevolgd door eene an
dere, die de artikels van 
beroemde mannen,; die in 
dit werk overgeslagen tip, 
aanwijst. Men heeft noptt 
hem: 1.° Sevigniam^^ 
in 12.™ Dit is eene ver
zameling van gedachten) ge
trokken uit de brieven van 
Mevrouw DE SEViGNiMHiet 

lasterlijke aanteekening®' 
-~ 2.° Dictionnaire prU' 
Uf de la Bible (Behnf 
Woordenboek van denW 
bel) Parijs, i n s t e l 
l é Een ellendig *•*» 
raapseï, volvanalerl«g« 
breken, die voorzeker f* 
juist denkbeeld w j * ^ 
Schrift zal geven. ^ e r 

die treAen heeft t g g f i 
welke in eenenaffndeWJ 
staat zonder eemgeverD^ 
tenis of zamenhang aa« - j 
hekel- en spotlusttoe^ 
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kunnen geven. Een Godge
leerde noemt dit Woorden
boek de Bespotting der hei-
lige "Schrift. » Laat ons 
er over zuchten, voegt hij 
er bij, dat dusdanige wer
ken ,"waarvan het onderwerp 
zoo vele aanlókselen tot 
deugd en ijver aanbiedt /zoo 
dikwijls uit de handen van 
partijdige .lieden komen, die 
niet idan op eene koude en 
en dorre wijze Jkuönen spre
ken en verhalen r voor wel
ken de zalving, de' taal yah 
overreding en gevoel',_ vreem
de en onbekende zaken zijn, 
en die geen vuur én ijver 
hebben, dan, voor hét, stok
paardje der sekte."—v;'3.°'.'i 
Dictionnaire des JLntiqêités 
Momaines (Woordenboek der; 
Romeinschè oudheden), 1766 
3 Dï.n in S.vo Dit is eene 
verkorting van het Woorden
boek- van PITISCÜS , hetwelk 
zeer wordt op prijs gesteld. 

BARRAÏ. (LOTÏEWWK MA-
THIAS DE) Aartsbisschop van 
Tours, en leeraar van het 
huis van Navarre, uit eene 
oude familie, die door aan
zienlijke bedieningen in het 
Staatsbestuur beroemd was 
geworden," gesproten, werd 
den 20 April 1746 te Gre-
noble, alwaar zijne bloed
verwanten de eerste posten 
in de regering bekleedden, 
geboren. Nog jong zijnde 
°penbaardë zich bij hem de 
neiging voor den Geestelijken 
staat. Na de humaniora en 
ti/ietorica volbragt te :heb-

ben, ging hij in hét Semï-
i nane van 8t. Suïpico, en 

yolgde de lessen der Sor-
bflime. Vervolgens i n h e t 
huis en koninklijke genoot
schap van Navarre aange
nomen zijnde, bragt hij op 
ëehe eervolle wijze ssijn li
centiaat yanj 1768 tot 1770 
ten einde. 'Paus CLEWENS 

[; Sï t tv gestorven zijnde. t. vóór 
' dat hetzelve .geeindigid Was, 
'f zóó nam de Kardinaail LÜY-
! NES, die den jongen Abt DE 

BARRAÏ. zeer genegen was, en 
I» zich pm het Conclave bij te 
' wonen, naar. Bonte móest be
geven» denzelven mede:,'jen 
koos hem als zijnen '.bedien-' 

ij de in het Conclave. .De oom 
;ivan den.Abt DE BARRAÏ* was 
, Bisschop van Troyes. Toen 
"• zjjn neef terugkwam, be
noemde hij ;denzèlvén. tot zij
nen Groot -Vikaris eü tot 
Groot - Aartsdiaken zijner 
kerk. In 1782 werd dei Abt DR 
BARRAÏ. met de Abdij van 
Mas-d'Aziïe, orde van den 
H. BENEDICTUS, in het Bisdom 
Hieuw, beschonken, en in 
1783 werd hij voor de provin- . 
cie Sens tot algemeen agent 
voor de geestelijke zaken be
noemd. Gedurende dit en 
het volgende jaar bragt hij 
in de vergadering verschei
dene rapporten ui t , die van 
zijne bekwaamheid en talen

t e n getuigden.ƒ Zijn oom , 
| de Bisschop van Tröyes, om
trent dezen tijd zwakkelijk 
geAVorden zijnde, vraagde en 
verkreeg hem tot zijneti Co
adjutor. De Abt DE BAR-



368 B A R . 

RAI. fead den t|jd, van zijn 
agentschap, welke vijfjaren 
duurde, nog niet geëindigd; 
doch Jxet,,,was net gebruik,.' 
datmm tQtrBisschop benoemd 
zijnde," hetzelve nederlegde. 
J i j •yyèrd in Ï78}8, onderden.; 
titel * van' Bisschop mnlsm-
rus gekalfd, en ïn; 1790 (door-; 
dien zijn oom dé Bisschop
pelijke bediening nederlegde, 
tot titulair Bisschop /yanT 
Troyes benoemd. De om-
wenteliogs-teoneelen hadden 
omtrent dien tijd in "Frank
rijk p%ats. Men betwistte 
den Abt DE BARRAI, het regt 
vanop^Jgïngn^et-ei-werd" 
?%•••*?£ '&&'l^evor'derdV 
fattyden.eed loude^afleg-
gen, dm door de burgerij!-' 
ke constitutie voor de geés; 
tehjke zaken, werd vooreer 
schreven, en die thans V 
werkmg geb.ragtwerd. On 
zynejve1genngging:hetdè^ 
p a r t o n e n ^ 4 ^ e V d é v è r -
^ m van eenen Bisschop 
ÏÏ5>S *m vielopeénen 
J 8 8 ^ m R B f c d d t o . 'Na 
^jergeeft beproefd te heb-

&l 11 d e D i o^sanën tot 
^ . g j p o r ^ j h e i d aanhuh-1 

{ g ^e t t!g?«, herder teru£ té 
bt™m, verliet « E l k i i R ^ 

ï M M i e l d J y a n ^ 

xranscheBiSSChnT-„nil ~i„u 

; in grooten getale ophielden, 
;; en bleef aldaar' 'tot 1801. 

',Fr.mkry'k^ was onder' een 
1 n i e u v v . bestuur gekomen \ het-
'i welk het Geestelijke gebouw 
; weder^op deszelfs pude grond
slagen 'wilde oprigten. Men 

,. onderhandelde met den niem 
ij gekozen Paus; nadat de Op 
:: perpriester1 aan alle Bisschop-
jlpen vérzpchrhad/oin hun
ne ^aardigheid nederteJê -

. gen, als leerip voorbereiding, 
' die de nioeijeli/kAerfen, welke 
"• het sluiten van het Concordaat j 
; in den weg stonden, zonde ' 
!• uit den, weg ruimen, was da ; 
^Bisschop vaiv trbi/es eetileï 
!' vijf en veertig Bisschoppen, 

I ! die meendeti, difBewgyan 
;;onderwerping a a n %*.*¥*'' 
fgen Stoei te moeten geven, . 
II D a d e l i j k hierop ' kwam bjjm ; 
'.Frankrijk terug, M » 
;de afkondiging vanhetun-
Jcordaat tot Bisschop ran 

'•Meause benoemd. Hef/f" 
i stellen van het"Se)i)«M«e> 
heilzame en naar deomstaa-
" ' ' * L afgèmetene WT 

wijze Mandenicn» 
digheden 

F r a n c o » ? ï™» aivvaar 
iwnsche Bisschoppen zich 

jllns*6n j yywf K>i/nxtv*u«r" , 
i waarvan sommigen de w 
mêene goedkeuring w<*. 
gen, onderscheiden zijn f' 
i stuur in dit Bisdom-; *& 
iiDE BoisGEMN,Aartsbiss^ 
iivan 3f0«r*-, ih i^\fsl°^ 
•ven zijnde, ^ r f S g e t 
IEARRIÏ. tot zyn^ ö £ | e l l 

Ülbenoemd:: De . f - f . . ^ 
Paus 'in Franmk^f l 

:het openstaan v ^ | f e , 
;gevolgd zijnde, J « * | e t 

verblijf van .4- « • t e * ' 
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in het Consistorie, gehou
den 1 Februari) 1805, ge-
preconiseerd, en ontving het 
pallium uit de handen van 
den Kardinaal BRASCHI. In 
1808 werd hij tot raadsheer 
benoemd. Toen twee jaren 
later de rampzalige verdeeld
heid tusschon het hof van 
Rome en het Fransche Gou
vernement ontstaan was, wa
ren negentien Bisschoppen, 
die te Parij's vergaderd wa
ren , van gevoelen, dat zij 
verpligt waren, den Paus 
eenon algemeen en brief te 
zenden, om Z . H . hunne on- : 
gerustheid te betuigen , om J 
van hem de voortzetting of 
bekrachtiging hunner magt 
te vragen, en om hem te 
verzoeken , de bullen aan de 
nieuw - benoemde Bisschop
pen te verleenen. Behalve < 
den algemeenen brief, zonr 
den eenige Bisschoppen nog 
bijzondere brieven op, en de 
Aartsbisschop Van Tours, 
schreef er twee, den eenen 
onder dagteekening van den 
18 September 1S03 , den an
deren van den 4 Augustus 
1809; alvorens deze echter 
kon aankomen, waren de 
Staten van den Paus over
weldigd geworden, hij zelf 
was uit zijn paleis gevoerd, 
en men vervoerde hem van 
de eene plaats naar de an
dere, zonder dat hij nog een 
vast verblijf had, totdat men 
hem eindelijk naar Savona 
hraRt. In deze voor den i 
^ d i e n s t zoo hagchelijko I 
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tijdsomstandigheden, had da 
bewerker dier onheilen eeneiï 
geestelijken Raa(i gevormd, 
van welken de Aartsbisschop 
van Tours, lid was, en aan 
.welken men .yerscheidena 
vraagpunten ter oplossing 
voorstelde. DE BARRAI, wordt 
voor den s tellier der antwoor
den op de vragen van! de 3fi 
reeks gehouden^, Yvaarvan de 
beide eerste"den staat derkerk 
in Duitschlanii, en de derde; 
eene Ban-bulle van den 10 
Junij 1S09 ten onderwerp 
hadden. Hij was, ook hij al 
de gezan tschappen tegen wqox-? 
dig, die naar Suvonagezw-
den werden , . ojn met den 
heiligen Vader te onderhan* 
delen, enJn de briefwisse
ling dier", gezantschappeö 
met den Minister, van eerj' 
dienst, was hij het, (die ;de 
pen voerde. Men, kent den 
uitslag dier onderhandelin
gen, en zelfs van het toen
maals vergaderde Concilie. 
Nadat de Paus naar Fontai* 
nebleuu vervoerd was, ohf> 
ving de Aartsbisschop van 
Tours bevel 55. H. aldaar te 
gaan begroeten, en legde 
verscheidene andere bezoe
ken bij den heiligen Vadec 
af. Hij was te Fontaine-, 
6/eaü, ten tijde van de on-
derteekening der artikels van, 
den 25 Januanj 1813, die 
een vergelijk ten gevolge 
schenen,.,te moeten hebben j 
met één woord, het bestuur 
had geene betrekkingen irieÉ 
den Paus?, waarin de Aarts-
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fcisschop van Toiiri hietèè- J] 
nige rol heeft" gespeeld. 
Wèldr^ werd' alle hoop op 
eene Verzoening verijdeld. 
Toen [onverwachte gebeurte
nissen', heV volgende" jaar 
hét bestuuV'van NAPOLEON 
ómver\vierpeh,J en de Fran-
sche Vorsten weder den 
Franschen bodem, betraden, 
werd 'de Aartsbisschop van 
Tours, in zijne hoedanig
heid van Senateur, tot lid 
van de kamer der Pairs be-
tooemd, tvelké de koning had 
ingesteld. Bij de terugkomst 

. van BONAPARTE, in Parijs 
aijnde, nam hij, gedurende 
de honderd dagen, zitting 

^ e r / e « e u w e Pairs, en 
| e « s ;deed hij ̂ de Mis voor 
de? vergadering van het Mei* 
veld. Men verzekert, dat 
% het additionnele artikel, 
waarbij de BOURBONS Van 
den troon Werden uitgeslo
ten, weigerde te ondtrtee-

^ . e ^ ^ t l r ï e v e n / d L 
ZüIJcs bewijzen, onder No-

v S e n ,b e r? s t e n- ^ 
^ M r h e m n i e t , en 
| e « e , welke doordekonink-
S r ? ™ n , m t i e v a n den 24 
g h , 1815, van de lijst der 
S S > 7 e r d è n geschrapt. Hij 

: W * * , kQ»inë «en reg2 

f^ o r ! f . ^ « % h l d , waarop 
h e r o ? 5 , t l 0 n ^ verzocht, 
& ^ r o » d , d a t h i i v a n 

Sne l ? 6 t t e 2 e I v e ^rbon! 

«ireKKing niet meer 

nuttig kon zijn, en zijn om
slag werd hem verleend. Jij 
overleefde niet lang zijgt 
'ongenade, daar hij aan erna 
aanyal van beroerte tien f 
Junij 1816 overleed. Ërk-
sfaat Van den Aartsbisscï» 
Van Tours: ï.° Lettreèf 
C. BUTLER (Brief aan è 
Heer C. BÜTLEH) en eeuf 
andere geschriften, waaii 
hij het denkbeeld veriei'tf 
de, in hetwelk hij veiha-
de,, dat men den eed vat 
-rijheid en gelijkheid korè 

ftn„~nn _ 9..° RémnsgaaS, 
vr vrijneia en geiijiuwm KVUW 
afleggen.— ï°Réponteau* 
éclaircissemens demandés a 
31. rArchevêqneA'AiX^Ant' 
woord op de ophelderingen, 
aan den Aartsbisschop w 
Aio; gevraagd) betrekke]̂ ' 
den afstand welken .deP* 
vóór de ondertetikeB^ w 
het Concordaat, van de Bis
schoppen vorderde; de»1' 
schop vanTroyesontmW*' 
de er degrondbeglD»"1"' 
die tot dezen afstand^' 
gen moesten''. — 3.' f'f 
mens, relatifs a l'H^L 
ecclésiastique dn 19-e?" \ 
(Fragmenten ietrekkef' 
kerkelijke geschieden^ 

1814. De voornaamste , 
•ken, waaruit dit ^ . 
bestaat, zijn: de * - * £ 
I i n g v ^ e e n I t a l 5 ^ r o r . 

geti ted: < * $ £ U . * 
ganieke ^ i ^ ^ 
brieven en fn '„ tohandf betrekkelijk/e °nde

nJg | l . 

lingen met den *aU;n0„cet 
en 1811. Er moest " ° V 
tweede deel volgen,^' 
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inhet licht is gekomen. — 4." 
Defense 'des lilertès de Ve-
glise gallicane, et de Vas-
temblèe du C/ergédeFrwe 
en 1782, ou Eéfutation de 
plusieurs ouvragespubliés en 
Angleterre sur IHnfaillïbilitè 
du Pape {Verdediging der 
vrijheden van de Gullikaanr 
sc/iekerk, en van de vergade' 
ringderFransche Geestelijk
heid in 17 $2, ofwederlegging 
van verscheidene werken in 
Engeland over de onfeijbaar-* 
heid des JPauses in het licht 
gekomen). in 4.t0, na den 
dood des Schrijvers in h§t 
licht gegejen, en dat men 
zegt niet voltooid te zijn. 
De uitgever (de Abt BAR-
IUL , broeder van den Aarts
bisschop) heeft er een, ver
slag over het staatkundige 
leven en de geschriften van 
den Prelaat bijgevoegd. De 
Aartsbisschop van Tours be
zat veel verstand, beschei
denheid , en eene bedreven
heid in het behandelen van 
gevigtige aangelegenheden; 
hij heeft de beide hem toe? 
vertrouwde Diocesen wijssc-
lijk bestuurd j men heeftzij
nen, zeden noch zijn geeste
lijk gedrag, nooit iets te 
last kunnen leggen. Hij is 
niet zoo gelukkig geweest 
ten opzigte der nrissiè'n, 
waarmede hij door het toenma
lige Gouvernement bij den 

Pau» is belast geweest* De> 
gunst, welke hij bij het hof 
genpot, de vooregten, die hiï 
van hetzelve;, pntving, e n <üe 
men als den p rjj s heeft be* 
schouwd eener hem niet zee* 
tot eer verstrekkende toege-*. 
vendheid, hebben niet wei
nig; toegebragt, om de ver
moedens in dat ppzigt te 
versterken en te vermeerde
ren. Intusschen biedt zijne 
briefwisseling met den mi
nister van eerdienst, gedu-j 
rende, het verblijf van hefi 
gezantschap te Savona niets 
aan dan den diepsten eerbied 
voor den persoon van den hei* 
ligen Vader; de vurige be
wondering, die hij ten op-
zigte van HoOgstdeszelfsi 
deugden, zachtmoedigheid,ent 
onveranderlijk geduld aan den 
dag legt, verwijderen, dunkt 
mij, het denkbeeld eener har 
telijke medepligtigheid; de-
Pau» eindelijk, prijst ook het 
gedrag der afgevaardigden te 
zijnen opzigte, en laat hun
ner verdienste regt wederva
ren (*). — Men zie L'Ami 
de Ja Religion et du Moi.t 
Tomé III. pag. 369 en Tomé 
XV: page 162 — en Frag-
mens historiques pour l'his-
ioire du 19." Siècle. 

Y 2 

BiRRAMER Of BABALMEI* 
(HONORIUS FRANCISCUS) , een 
jonge letterkundige en beoe-

. (*> Noi abbiamo accolti i deputati, e Ie loro replicate i proteste, o 
,ïinWpe»tt0SB n i a n i e r e con cai ei hanno parfato, hanno accresciuto la 
ï , B t l ) f ella ei aveva fatto coneepire del loro merito- — Antwoord 
£• A»» *£* mn den Kardinaal FESCB. Deze afgevaardigden waren 

*<«tt»iMchop van Tours, ca de Bisschoppen va» Nantes en Trier. 
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fenaar der Grièksche faal, 
den 10 April 1805, te Mar-
gei/ie geboren'. Hij was de 
zoon van eenèn beroemden 
advokaat, en had zu lk^é-
tien gelukkigen aanleg voor-
de studie». dat bij in den> ou
derdom van 15 jaren , zijnen 
•Cursus in de wijsbegeerte 
Teeds'had volbragt, enhet'La-
tijn, Griekscb en verscheide
ne levende talen meester was. 
De jonge BARRAMER bezat 
ook eene bijzondere begaafd
heid, voor de dichtkunde, en 
vele zijner dichtstukken, 
werden door eene letterkun
dige maatschappij zijner ge
boortestad, van welke hij 
secretaris was,:bekroond* In 
den ouderdom van 16 jaren 
schreef hij het Discours sur 
Vimmortdlitè de Vame (Ver
handeling over de onsterfe
lijkheid der ziel), dat zijn 
vader in 1822 in .8.w heeft 
uitgegeven. Kort. na den e-
ten zich gebaad hebbende, 
stierf hij binnen weinige 
dagen, den 24 Julij 1S2Ï , 
en bereikte dus slechts den 
ouderdom van 16 jaren, 3 
maanden en 14 dagen. Hij 
heeft in handschrift nagela
ten verschillende Gedichten 
en eene Traite sur les mcsurs 
des anciens, comparées d, 
celles des modernes-, sous Ie 
Print de vue de la morale 
{Verhandeling over de zeden 
der ouden mei betrekhing 
tot die der nieuwere volken, 
onder een zedelijk oogpunt 
« o t t w r f ) , welke verhan
g i n g door DOMINICUS BAR

KAMER, zijnen vader, i» in 
het licht' gegevein* 

VBARÜ5ÏS •(PAUMJS FRAEIS< 
düS JÖA^EsiVlCÖMAS, Qlii 
ÖE) ," afgevaardigde bij k 
Nationale Conventie, lid n 
het' uitvoerend bewind w 
Frankrijk, luitenant - gent 
raal des legers, werd d«i 
20 Juni}-1755 te Fofahtposii 
in Provence geboren. 0 
tweede luitenant bij hei «• 
günënt yimLaJiguedoc, Aleei 
BARRAS am dat corps tot 
in -17^5 verbonden. Deer 
éëri fcïtoer WoeAveïwantetv, 
die landvoogA'Aer ïtaxvsche 
bezittingen in Oost-Inë 
was, .opgeroepen, retiw 
BARRAS i^wjWr.eyvMl 
dè reis m^f'ondichef f^ 
fcküstvanCoromanm® 
omgekomen. Daarhej j . 

aan boord van hetwelke 
zich bevond, door een**" 
gen storm, te luidden**™1 

sen geslingerd.was,;*; 
seldc het tegen de**»'^ 
hoop was voor het schceps> 
verloren, toen BABB*»JJ 
moed der matrozen iyed«j 
wekteenuitdeplartb J 
het schip, die nogonde ( 

bereik waren, een vW', 
vervaardigen, waarmede 
en zijne lotgenoote".« ^ 
delaisteïi van eene'' ,j 
den,dat;doorwi/J 6e; idaar 

werd. Zij to&^itoto eene geheele ^and i»ei|], 
grootsie behoefte ao> > 
delijk werd hun ^Vhf 
den, en zij kwamenter 
didery. Bw^ë*&on 
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het regiment van dien naam; 
doch toen de Engelschen de
ze stad bezet hadden-, nam 
hij dienst in het sïnaldeel 
van SUFFREN, en begaf zich 
niet hetzelve naar de Kaap 
de Goede Hoop. Na eenen 
geruiiuën tijd aldaar ver
toefd en den rang van kapi
tein verkregen te hebben, 
kwam "BARRAS in Frankrijk 
terug, en leefde aldaar op 
eene militaire wijze,» dat is 
enkel aan het spel en de 
vrouwen overgegeven, waar
door hij dan ook zijner for
tuin , hoe langer zoo meer 
den bodem insloeg. Deze 
smaak, dit gedrag ep de on
afhankelijkheid zijner gevoe
lens , plaatsten BARRAS en 
de overige leden zijner fa
milie Weldra in eene hevige 
oppositie, en bereidden hem 
voor, om de overdrevenste 
grondbeginselen der omwen
teling, die in Frmikryk 
reeds smeulde, en kort daar
na in de geweldigste vlam
men losbarstte, te omhelzen. 
Reeds in de maanden Maart 
en April 1789, verklaarde 
hij zich openlijk tegen het 
hof, nam plaats in de ver
gaderingen van den burger
stand ;: terwijl zijn broeder 
in die des adels ziftjng had 
genomen , en liet zich met 
al ' de volksbewegingen in , 
die den 14 Julij na zich 
sleepten. Men zag hem, op 
dien dag te midden der me
nigte , die de Bastffle bele
gerde. Toen de omwenteling 

. - • ' : • Y 

h a a * beslag had bekomen, 
hield BARRAS niet op, d© 
grondbeginselen en belangen 
derzelve, met al het vuur 
van het Provengaalsch karak
ter te verdedigen; intusschen, 
onderscheidde men zijnen 
naam nooit onder de dage
lij ksche, onlust verwekkers » 
die de hoofdstad teisterden. 
Bij de Instructiën van het 
regtsgeding over dè gebeur
tenissen van den 5 enGOc-
tober .1789 > als getuige voor 
de Begtbank Ie Chdtelet ge
roepen , verklaarde hij , .v dat 
hij den 5 driepersonen afschu-
welijkheden van den koning 
en de koningin had hoeren 
zeggen, en daarop aan dezelve» 
de onschuld dés konings had 
willen onder het'oog bren
gen,« doch dat hij , daar,hij, 
onheüsch bejegend werd, van 
afschrik bevende, zich ver
wijderd had." Men Aveet, 
dat van dat tijdstip af, de 
algemeene haat zich bijzon
der tot de koningin bepaal
de , zeker een onverklaar
bare haat, en dien zelfs ha
re moordenaars, zoo weinig 
in staal zajn geweest, om te 
regtvaardigen, dat de ver-* 
schrikkelijke daadzaken, 
welke zij met alle inspan
ning verdicht hebben , enkel 
moesten dienen , om het ede
le karakter dier ongelukkige 
Vorstin in een helderder dag
licht te plaatsen (zie MARIA 
AKTOIKETTE). . Na de om
wenteling van den 10 Au
gustus 1792 werd BARRAS tc4 

3 5 
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gezworene van het National 
Hooger-Geregtshof benoemd. 
In September van hetzelfde 
jaar, door het departement 
du {Var, als afgevaardigde 
bij de Conventie verkozen, 
verbond BARRAS zich dade
lijk bjj de Opening der zit
ting, aan de partij, sedert 
dien tijd, onder den naam van 
la Mantagne hekend. Hij 
«temde in het proces, van 
laoöEwiJK XVI. tegen de 
beroeping op het volk,'voor 
den dood en tegen het' uit
s te l , en verklaarde zich 
sterk ten gunste van den 
opstand van den 31 Mei. 
In Ocfober 1792 met zijne 
ambfgenooten RrcoRD en FRÈ-
KON, in hoedanigheid van 
commissarissen, naar het 
*eger̂  van Italië gezonden , 
om de stad Toulon, die in 
handen der Engelsche„ was" 
onder de gehoorzaamheid 
der^enublieJc te brengen 
W* H al dé k Ö S > 
«gngen van het b e i i f ï i e , 
«ad. Op den oogenblik, 
dat^ dezelve onderworpen 

pè*scheep, kwam des nachts 

tuf*2"»™' en liet den veldheer B R U N E T j d i e n y . 

h u l d i g d e > ; gezamenlijk 

hebW Y e t ,Verraad te 

omtrent de inwoners , dJs 
neig i n - d e stad waren ge
b leven ••;•. hij, meldde aan de 
convent ie » dat bij er al 
de vreemdelingen deed at-
r e s t e r e n , en al de Fm-
schen fusi l leren." De naam 
van F R E R Ó N en de zijne ver
k r e g e n i n de zuidelijke de
par tementen zulk eenen i> 
v loed bij het volk, dat de
ze lve alleen van de aanJAf- ' 
ten 'werden uitgezonderde 
Vier honderd volks-nat' 
schappijen, tegen de roljcs-
vertegenwoordigers , walkt: 
i n die getvesten gezonden 
w a r e n , bij de JakoWjnenuit-
gebrag t . 'RoBESPiEnREkwam 
L e r dan eens op het denk-

b e e l d , om, op beschuld ig 
v a n verkwist ingen , welke 

hij uit het zuiden had don 
komett, BARRAS teèen -
resteren, toen deze op « 
maal weder in Paf* 
scheen; dochhij do f»» 
te dien opzigte nooit open 
l ï j k 7 bij ne t "comité vanjV 
g e m e e n e welzi jn verW«J 
u i t . v r e e z e van eene 
barsting, die de sfong 
dige BARRAS o"getw ! 
zoude hebben doen ontsta»"' 
eh voor welker uitslag ^ 
BESHERRE , vreesachtig ^ 
natuur, beducht ƒ««• 
Ss echter meer ** 
schijnlijk, dat bet 
van algemeene ^lzf' % 
sloten had, om at * a 

de vergadering ^ ] e { ) 
tij van D A N T O N t * * ^ , 
naar het schavot te ze 
en dat de oneenign««» 



B A R 375. 

gedert het begin ran Junlj 
tusschen ROBESPIERRE , en de 
meerderheid van het door zijn 
invloed verschrikt Comité 
ontstaanbaar was , alleen de 
uitvoering van dezen maatre
gel vertraagd had, die geheel 
onmogelijk werd, zoodra de
ze meerderheid de noodzake
lijkheid gevoelde, om zich. 
in de conventie, door de 
krachtvolle bouwvallen dier 
partij'te versterken, om RO
BESPIERRE aanteranden. Het 
is op deze wijze, dat BAR
KAS , FRÉRON , TALLIEN en 
de overige vrienden van 
DANTON den 9 T/iermidor 
(27 Julij 1794) op ROBESPI
ERRE die spoedige zegepraal 
behaalden, waarin zij door 
de comités van algemeene 
welzijn en van algemeene 
veiligheid ondersteund wer--

den. BARRAS, op den zelf
den; dag door de conventie, 
tot algemeen bevelhebber 
der gewapende raagt be
noemd , besliste in eenige 
uren , de woelingen van 
dien dag, kwam ROBESPI
ERRE voor, die, in plaats 
van werkzaam te zijn, op 
het stadhuis redevoeringen 
hield, liet hem gevangen 
nemen en naar het schavot 
geleiden, legde reeds den 
volgenden dag de directori-
ale magt neder, waarmede 
men hem bekleed had, na 
alvorens eene getrouwe re
kening van het gebruik, dat 
bij er van had gemaakt, te 
«ebben afgelegd, en be

werkte een besluit, waarbfi 
bepaald werd, dat het be
velhebberschap der 17 .e mi
litaire divisie {Parijs) gee-, 
nen invloed op de gewapen
de magt der hoofdstad meer 
zoude uitoefenen. Hij ver
zocht daarop, dat er een» 
commissie zoude' benoemd 
wprden, om de papieren van 
ROBESPIERRE te ontzegelèn , 
en maakte aan de conventie, 
de verschillende besluiten 
bekend, door dé gemeèijte 
op den 9 Thermidor geno
men. Den 23. September: 
1794 daaropvolgende,, klaag
de hij MOZES BAYLE en (?fRA-
NET , afgevaardigden van 
Marseille, als onrustver
wekkers in het zuiden aan* 
Öp deze 'zeer gegropde be
schuldiging, volgde "er éenê 
veel -vreemdere , tegen de
zelfde personen; BiRRASgaf 
hen aan, als de beschuldig 
gers van MARAT geweest 
zijnde. Men kan thans niet 
meer inzien, wat de naam 
van dien verachtelijken per
soon , met de toenmalige ge- \ 
beurtenissen gemeen heeft. 
Het is van belang tq weten » 
dat de eerbied voor de ge
dachtenis van MARAT, wiens 
afbeeldsels kort daarna door 
de riolen van Parijs ge
sleept werden ^ op dat tijd
stip nog een revolutionnair. 
geloofsartikel was. Er be
stond geene, misdaad of 
men kon dezelve te last leg
gen, aan iemand, die de vij
and of beschuldiger van MA-, 
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KAT was geweest. Naauwe-
Ijjks had BARRAS, onder het 
schild ran;. MAR AT , zijne 
beschuldiging tegen MOZES 
BAYLE en GRANET voorge
dragen, of RUAHPS, als een 
getrouwe aanhanger van la 
Montagne, kwam zijne 
ambtgenooten te hulp , ver
hief zijne stem tegen BAR-
&AS , die hij ' van verkwis
ting beschuldigde. Escu-
»IER, die mede tot het ge
zantschap van BARRAS had 
behoord, vereenigde zijne 
beschuldiging m e t die van 
™ ! en geheel la Mok-
*«gne, over dezen aanval 
tegen den géneraal van T/ter-
mjor verheugd, vereenigde 
fob met het wraakgevoel 
W Wen. I n t u s s e n , 
JJ tijd van zegepraal voor 
Jeze factie.was voorbij, en 

iajgen tyd W e magt was 

he.1 V T °pMe h a a r ge-
een w f a t e n h a d ' D ^ r 
Werd R , n t S^gtvaardigd, 
I ?ó j , ^ S i n Novene 
2?* ** h d v a * het Comité 
van algemeene Veiligheid 

genoemd, en verzocht,! dat 

«chandélijke worsteling, die 

«•«Mik «f „ . , d l w l °°-

aan de vijanden dezer nog 
; geduchte factie, en werd, 

in zeker opzigt, met Tm-
RON, het hoofd dier vurige 
jeugd, bekend onder den 
naam van Troupe èrée 
(vergulde schuur), wellw 
pogingen op zulke ceie 
krachtdadige wijze Jiadd» 
bijgedragen , om Parijs n 
de Conventie van het jni •> 
der Jakobijnen te bemj&en, 
maar welker ijver, doorfrou-
Welooze xvoeteeesten weldra 
misleid, op het ptmt slod ! 
van eren zoo noodlottig en \ 
schuldig te worden, als rij • 
tot dusverre prijzenswaardig , 
en nuttig was geweest. Op j 
den 8 Januarij 1795, wwp j 
de BARRAS en verkreeg ee» j 
besluit, omdeverjaiwvan 
den dood van LODÉWWKA7' j 
in degeheeleuïtgestreMiMi , 
der republiek-, te doen vie
ren. Den 4 Februari/ IJ* 
werd hij tot pres* ' T 
Con vent ie verkozen, e» nan 

haafd© in dezelve, 
volmaakte onpartijdig»11!"' 
de orde in de verhak !"* 
gen. Twee maanden ver ; 
pen er naauwclijts st 
dat tijdstip endeoogenöw 
waarop regeringloosheid, 
republiek in ffevnW » 2 * 
OpP den I April ITft»* 
de Conventie, door «*J 
roerige menigte» «" ^ ^ 
zamelings-le«s fl.as' M -,.703, 

beleedigd en o v e n v d ^ 
BARRAS liet P*rVgl\Zt. 
van beleg stellen, «» 
aocht, dit het bevel <** 
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de troepen aan den generaal 
PICHEGBU, die zich toen
maals in Parijs bevond, mogt 
worden opgedragen. Aan BAR
RAS werd op nieuw het be
vel over de gewapende magt 
gegeven , dat hij alleen uit
oefende. De regeringloos
heid , andermaal overwonnen, 
overleefde deze tweede ne
derlaag niet, : liai-è hoofden 
verliezende, moest zij ande
re pogingen laten varen; maar 
zelfs uit hare bouwvallen 
verhief zich èene nieuwe fac
tie , welke men weldra be
dacht moest zijn te bestrij
den. Twee besluiten door 
de Conventie den 22 en 30 
Augustus 1795 gegeven, be
paalden met een e wijze voor
zorg , dat het twee derde ge
deelte dier vergadering, wel
ke het behoud dér aangeno-
mene Constitutie zoo zeer 
ter harte girtg, van regts-
wege een gedeelte zoude uit
maken , van het nieuwe wet
gevende ligchaam , ten ein
de daardoor de schokken te 
Vermijden, welke eene geheel 
vernieuwde verkiezing onver
mijdelijk zouden na zich ge
sleept hebben. Het lot der 
Conventie en dat van Frank
rijk , was andermaal in han
den van :BARIUS gesteld, en 
de uitslag der gebeurtenissen 
was dezelfde geweest als in 
Thermdor, in Oermitial en 
ïn Prairial. "' Het tijdstip 
van den 13 Venderniaire (5 
Ootober 1795), waarop de 
Conventie eene volledige ze

gepraal op de oproerige sec-
tiën behaalde 5 is belangrij* 
kcr dan die, welke wij reeds 
zijn doorgeloop,n, dóór dat 
•hetzelve om zoo t e spnk e n , 
tene Europesche oniwi nu ling 
heeft (e weeg gebragt, dcor 
een' man op het tooneel te 
plaatsen, die in weinige ja
ren, deze omwenteling haar 
beslag moest geven: zon
der twijfel heeft de lezer 
BONAPARTE reeds genoemd,. 
Als een voorstander van het 
schrikbewind gedestitueerd, 
en ten gevolge der laatste 
fégeringlooze stormen, gee-
ne bediening hebbende kun
nen verkrijgen, leefde hij te 
Parijs arm , versmaad, en 
bijna als een banneling, toen 
BARRAS, die zïjné talenten 
reeds sedert lang op prijs 
stelde, hem onder zijne be
velen, op den 50ctober 1795 
het commandement over de 
troepen, en voornamelijk het 
bestuur over eenige stukken 
geschut, waarvan de werking 
snel en beslissend was , toe
vertrouwde. De goede uit
slag van dien dag, door BAR
RAS bijna geheel aan BONA
PARTE toegeschreven, ver
schafte aan dien veldheer, 
op verzoek van zijnen be
schermer, het bevel over het 
binnenlandsche leger. Het 
uitvoerend bewind, krach
tens de constitutie van het 
jaar 3 (1795), die de grond
wet vatt den staat was ge
worden, langzamerhand ge
organiseerd zijnde, zoo we«I 

' 5 -
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BARRAS tot lid derzelve ge
kozen, en had over zijne 
ambtgenooten, die meerder
heid^ welke een bepaalde 
wil, de gewoonte van tehe-

t Teieny en oude diensten, die 
andermaal nuttig kunnen wor
den, steeds geven. Van de 
vier bewindhebbers, was 
Vf RKOT

 de
T?e«e, die het min

ste met BARRAS k o n 

eenkomen. Oude vijandelijk-
heden verdeelde hen, sedtrt 
»ee r _dan een j a a i . , t o e n d 
Umgtrtutee van het {aar 3 
werd aangenomen, fiben 
*omm.ge personen fivSK 
meenen te nnw„i J , c M 

wrfoffg heeft F TQeel de« 

« 9 mat de b e w e i d S* 
gers emfan/HnJ & n# d e s ^ 

^ i a / 4 S b t ieftVeW-
* * * enkel £ r u T ^ T ^ 
Sfoniene denkhof * * " - " v<%d. trn7nKbeeiden is ffe-

BinR,trge f fever ,2^k,van 
°°fc had S J P I 6 0 - »

 d i e hem 
'** ü.lW»«wd. Om

en die. tusschen hen •eene 
verbindtenis -stichtte, & 
nooit hartelijk noch welmee-
nend is geweest, Zoodra 
BONAPARTE Parijs verlate» 

| had, om zich naar 'Italië H 
begeven, legde MevrouwBo-
NAPARTE dikwerf bezoek 
bij CARNOT af, en fotopèt ' 
18 Fruciidor scheen er d( 
beste verstandhouding, tus
schen den bewindhebber en f 

den veldheer te heersenen. — 
BARRAS dikwerf van konings-
geziadheidbeschaldigdfhoê- \ 
wel hij tot op dat tijdstip • 
geene aanleiding tot eenige ; 
aariklagte van dien 'aatd had j 
gegeven, en enkel, omdat ! 
hij zich sterk tegen de re-
geringloosheid verklaarde, 
had gedurende, de conrenfi' 
onele zifting geen beter*}* 
del. gekend, om dergelijke 
aantijgingen tegen te gaan» 
dan oin nu voor strenge»»"'' 

* « l f c , ï * l h ö verklaarde 

voors t e lkw a m n ?^ I n a a , r h e t 

huwelijks 1 , / a n l m n ' 

regelen ten opzigte -«;• 
uitgewekenen;, dan vooïj* 
lijksche feesten, ter gedacn-
tenis van de doodstraf^ 
LomwuK XVI. te •stemmen. 
Den 21 Januarij 1797, >f 
hij voorzitter van het uit
voerend bewind, en in «j6 

hoedanigheid, moest hij ƒ 
redevoering, betrekkehjk de
ze noodlottige verjaring-» «jf* 
spreken ,- men heeft•eenW-
fragmenten uit dezelve De
naard, die jnen niet datt 

lezen, en 
«ie tevens doen zien, 
« in de zeven maanden, «»e 

" tot hep-er van dat tijdstip toe ->«r 
tember van hetzelfde p® 
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Terliepeö, «eer buitengewo
ne omstandigheden moeten 
hebben plaats gehad, wijl 
de man, die zich den 21 
Jaöuarij op de hier na vol
gende wijze over dè dood
straf van LoDEwui? XVI. 
uitdrukte, reeds in de maand 
September zijnen dienst aan 
den broeder van dënzelfdën 
LÖDEWIJK XVI. aanbood, om 
hem. weder op den troon te 
Plaatsen ; » Deze, in de jaar
boeken der republiek eeuwig 
gedenkwaardige dagj kan 
net Fransche volk niet ver
gaderen, dan om hetzelve té 
herinneren aan het grootste 
en heerlijkste tijdstip zijner 
geschiedenis: maar de pleg-
tige viering van dit feèit 
zal de nakomelingschap niet 
enkel over den val des troons 
en de regtvaardige straf van 
den memecdigen tiran on
derhouden ; zij z a ï d e z e I v e 
oot aan de zoo wettige en 
zuivere beweegredenen, aan 
den zoo verklaarden wil, en 
de zoo algemeen gevoelde 
Behoefte onzer roemrijke om-
Wenteling herinneren; op 
dien feestelijken dag zal de 
onpartijdige nakomelingschap 
beknoptelijk al de rampen 
herhalen, welke de konin
gen aan de wereld berok
kend hebben; en met afschuw 
voor het despotismus door
drongen , al het bekoorlijke 
en zachte der vrijheid sina-
«ende, zal zij de moedige 
*tervei ingen zegenen, die 

v2t £°° J e v a a r f i j ke , doch r o ° * het Fransche volk z o o 

heilzame onderneming heb
ben durven ontwerpen en iètf 
uitvoer brengen.*' _* Intus^ 
schen had de dag van den 
18 Fructidor (4 September 
1797), aan het bewind een© 
zegepraal verschaft, die aan 
hetzelve niet meer kon be
twist worden; de vijanden, 
van hetzelve waren of op da 
vlugt,* of verborgen of ver
bannen; het c had dus niets 
meer te vreezen dan zich zel
ve en de vernieuwing zijner 
verdeeldheden. Die , welka 
in deszelfs boezem reeds 
hadden bestaan, hadden aan. 
BAKKAS de oogen geopend, 
Voor diegene , welke er zich. 
andermaal konden indringen, 
en die in den tegenwoordi-
gen regeringloozen staat; 
waarin zich , ria den 18 JFruc-
tidor, het uitvoerend bewind, 
de raden en de openbare ad* 
ministratie bevonden, niet; 
gedoogden eenige gegronde» 
hoop op de geduurzaamheid 
des besfmirs en de handha
ving der Constitutie van hefc 
jaar 3 te koesteren. De
ze beweegredenen, die bij 
BAKBAS vóór den 4 Septem» 
ber reeds het verlangen had 
doen ontstaan, om de be
langen van den pretendent 

. te dienen , verkregen na dien 
dag, eenen veel gröoteren 
invloed op zijnen geest, en 
van dien oogenblik af, be-" 
sloot hij, om , door tnsschen-
komst van zijnen secretaris, 
BOTTÖT , met de agenten van. 
LODEWIJK XVIII. te corres
ponderen. De kuiperijen,' 
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<he den 30 Pruirial, jaar 7 
(18 .Janij U99). te. weeg 
bngbea; de.gedwongene af? 
standen der ieden van het 
bewind, T R E ^ R D , RE . 

konden• voor BARRASnoggeé-
« • ' " " belangrijke n i tg^g t 
i l t « e g b f e n S e n » en déze 
«'tkon,st moest hem geheel 
zood™ «onffnn«ig-worden, 

teruggekomen e n v a n z i f n e , 
ontwerpen volmaakt wel on-
r f" '^^ geroepen werd, om 

«aar eenS- ï r Mó ,na rcMe, 

*>• « e i S 1 d ' f h e d e nzo„ . 

Wetten e ^ ' ^ n e e n e door 
l o o s h e i d . 8 " » . r e d i n g , 
voor h e t 0 v e X « z ' g t e n , die 

personele belangen met Mof 
NIER, agent der Vorsten re. 
gelde, en tot: prijs .«JJW 

dzensten devolLneneC 
getelheid vah het yooriedw, 
en eene'som van I2,0üüjm 
* ranken volgens zijne bat-
icening..gelijk staande, nf 
aalgene, wat hem de.feit 
jaren , die zijne Directoriali 
»»agtnogdurenmoesf,kondeji 
opbrengen, kwam Bomt* ' 
TE , door zijn' broeder Li/cifl' 
van al wat er in Franir§\ ï 
plaatshad, onderrigt, eens- •, 
klaps uit Egypte terug. Da < 
vertrouwelijke verklaringen, 
van (SIEÏES van, den eenen ' 

I kant, en van BARRAS van den '> 
[, anderen, hadden hem weldra 

onderrigt omtrent de partij, 
welke hij te kiezen M 
Van dien oogenblik af w* 
hij er enkel op bedacht, om 
voor zich zelven te werken. 
BONAPARTE helde veel M® 
naar de denkbeelden van 

SIEYES , die nooit de oogen 

op de BOURBONS had W-
vallen > en echter de onvetj 
inijdelijke .noodzakelijkheii1 

gevoe|de om de Monarcbi» 
op de grondslagen eenenvij* 
ze vrijheid te herstellen,^ 
naar die van BARRAS over, 
die zonder eenig aD(leI 

doel, zonder anderen beweeg
grond, zonder ander belang* 
aan dat zijner 

enkel 
perso; mele 

veilighlfd r a n k e r , bedacht 
was, Frankrijk aan de uy-
nastie der BOURBONS terug* 

begeven. De 18 Brumaire 
vernietigde de geheelehooP' 
welke BARBAS genoodzaaKt 
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tvas geweest in BONAPARTE 
te Stellen. De bewindheb
bers SIEYES en ROGER- Dy-
cos, met den generaal „ver-
eenigd, waren in de Tuileri-
ën , en beraadslaagden met 
hem. BARRAS ,,. GOHIER en 
MOOLIN hadden het Lyxem-
bourg - niet verlaten'", maar 
zij werden dooi' de troepen 
bewaakt, waarvan het be
vel aan BONAPARTE was toe
vertrouwd." Het -gelukte 
echter aan Mévröiivv TALM
EN, na vele moeijelijirheden, 
om tot BARRAS 'doortedrin-
gen; zij bragt hein het be-' 
rigt der plaatshebbende ge
beurtenissen, waarvan hij 
echter reeds volkomen oh-
derrigt was. Hij belastte 
daarop zijnen geheim - secre
taris BOTTOT, om zich naar 
hèt hoofd-kwartier der -Tui-
leriè'n bij BONAPARTE ie be
geven , en hem een vrijge-
leide naar Gros - Bois te 
verzoeken. De brief, wel
ken BOTTOT moest overbren
gen , was in de volgende 
bewoordingen vervat, » En
kel door mijne zucht voor 
de vrijheid in de publieke 
zaken gewikkeld, heb ik 
enkel toegestemd, den eer
sten post van den staat aan-
tenemen , om denzeïVen door 
mijne verknochtheid in de 
gevaren te ondersteunen; om 
de aanslagen van deszelfs 
vijanden voortekomen, - en 
oin aan de verdedigers des 
Vaderlands , de bijzondere 
Zo*g te verzékei'en, die hun 
n*et bestendiger kon gege

ven worden, dan door een 
burger, die vroeger getuige*» 
van hunne helden - deugden ,'• 
en steeds met hunne behoef
ten bewogen was. De luis
ter, die de terugkomst vaft 
den doorluchtigen krijgsman 
vergezelt, voor wien ik het 
geluk heb gehad, den weg 
des roems te openen; de 
doorslaande blijken van ver
trouwen ,• welke het wetge
vende lig'chaam hein geeft, 
hebben mij overtuigd, da t , 
welke de post ook wezen 
inogt, waarop' mij het alge* 
mëene belang mogt roepen:» 
zoo zijn de gevaren der 'vrij* 
heid overwonnen én de be
langen der legerbenden ge
waarborgd. Ik keer meï 
vreugde in den i-ang-dët 
eenvoudige burgers terug; 
mij zelvën gelukkig achten
de, van na zoo vele stor
men, het lot der republiek , 
ongeschonden en eerwaardi
ger dan ooit, te kunnen o-
vergeven." Bij het lezen 
van dezen brief, scheen BO
NAPARTE hoe langer zoo drif
tiger te worden; zoodra hij 
denzelven ten einde was, 
wendde hij zich met drift 
tot BOTTOT, èn zeide hem, 
dat BARRAS met de koriings-
gezinden Samenspande. Hij 
verklaarde zich daarop terr 
opzigte van den ex-direc
teur in de beleedigendstë 
uitdrukkingen"; intusscheni 
liet hij het door BARRAS ge
vraagde vrijgeleide oogen» 
blikkelijk opmaken, en on-
derteekende hetzelve, teven* 
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bevelen- (gevende, > dat zijn, 
vertrek v e i % konde plaats 
hebben. Eenigen <:ijd daar
na werden er verschillende 
aanbiedingen aan BARRAS 
gedaan;, men stelde hem i u 
een gezantschap naar Dresr 
g*»n of naar de Vereenigde 
Maten, dan het bevel ovejc; 
een leger naar Si. Domingo 
voor; . daar deze aanbiedin
gen alle van:de hand wer
den gewezen, zoo- maakte 
?nen hem ; eindelijk me* de 
wet bekend, welke den Mi 
litairen de verpligtïng op-

«tand van 40 n»ij]en ^a 

Ö T '? ^Üde'L, «et 

3^dwgs s^ 
£ « • * W «teef sofieeq te i -

naar ~mZJ-ï, ' ° m wch 

S f f l ^ ï f 8 ' h61'1 nieuw*" 
TOieNykheden wachtten-
va" / s tandhouding 2 t 
f ' ^ 4 beschuldigd, om 

*„ ZUufiPJk te ver aten en naar « ^ t e Ver,aten , 
ken. ^ a ^ , t e W » k -

heeft hif rioK „ hebben 

b ^ ï ataa l̂̂ T^ 

ranme v a n N 

vriendschap 4 o«dé Z 
Piigtwgen, waardige ril» 
werd^ntvangen, ]&, J J 

| gewild^dat het doelden 
reis zoude geweest zijn, OB 
aan dien .vorst den afsta./ 
van den troon van Napè 
yoortestellen, maar wij B 
ben geene redenen, om aa 
,d?z,e Pewering geloof te 
hechten. Van Napels km-
de BiRRis naar -tfö̂ ,? te
rug:, en over Turin, ahvmt j 
hjj zjeh eenige dagen op
hield , begaf hij zich wedet 
naar Frankrijk.; l\lcn ver- ,' 
zekert, dat in den tus-
schentijd van, de terugkomst 
des konings tot die van BO
NAPARTE , jdat' is van do 
maand Mei 1,814 tot Mvat 
J S15; hij raadgev ingen heeft 
medegedeeld, die de graaf 
DE_ BLACAS niet genoeg ta 
harte heeft genomen; "wn 

verzekert zelfs dat-fo ^' 
trekkingen', welke Wjltó!j 
de agenten des konings W 
aangegaan, somtijds gevaar
lijk zijn geworden, voonie-
gene , die hem al te open
hartig , hunne gevoelens o' 
denkbeelden openbaarde" j 
intusschen schijnt het be
kende karakter'van B4RBiS 

niet te gedoogen, om *™ 
zulke be schu ld ig" y f 
laaghartigheid geloof tohetgj 
laaghartigheid ge 
ten. De diensten , «}«, »« 
aan de koninklijke zaak hee» 
bewezen, of willen beffij' 
?en, verklaren veel peter» 
«an ayne werkeloosheid g«* 
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durende de honderd dagen, 
de rust, die hij te Parijs 
Van Mei 1815 tot aan zijnen 
dood heeft genoten, en al
waar hij van den kant van 
BONAPARTE geehe ; nieuwe 
vervolging heeft ondervon
den. In die hoofdstad, het 
tooneel zijner grootheid, doch 
die hem teVens "aan gebeur
tenissen Moest herinneren 
die eene * önüitwischbare 
schandvJek op zijn karakter 
zullen naktën, bragt hij 
dus de laatste jaren zijns le
vens döór, en ofschoon de 
fortuin, door hem; in de om
wenteling verzameld,. "hem 
onder de voornaamste capi-
talisten: had geplaatst, leef
de hij ér echter zeer een
voudig in den kring van een 
klein getal Vrienden / tot dat 
de dood hem den 30 Jahuarij 
1829 overviel. Hij heeft 
Mémoires {Gedenkschriften) 
nagelaten, die eerlang in het 
licht zullen komen. 

38? 

BARRE (PKTRUS IA) . —Zie 
BARRIÈRE (PETRUS). 

BARRE (FRANÖÏSCÜS POUL-
IIAIN DE LA) werd te Parijs 
in 1647' geboren. 'Hij be
oefende de wijsbegeerte de 
fraaije letteren en de God
geleerdheid. Bij deze stu
diën voegde hij diè der II 
Schrift en der overleverin
gen ; jammer maar, dat 
zijn gedrag zoo weinig in 
°yereenstemming stond met 
"?Üne vorderingen', want 
door lijne ongeregelde zeden 

verloor, hij den geest van 
zijnen staat, sn zelfs, hei-
ware geloof, dat hij,, «a de 
pastorie van la Flamangrie, 
in het Bisdom Laon, waar* 
toe hij benoemd was, verla
ten te hebben , afzwoer, oni 
te Genève in; den echt to 
kunnen treden» In armoede 
vervallen, onderwees hij-a^n 
jonge vreemdelingen de Fj.;an-
sche taal, tot dat hij eene 
klasse in het Collegie van 
.Genève- bekomen had., Hij 
overleed aldaar in 1723./Eï 
bestaat van- hèm 1>° Traite 
delV'ègaUtê des deux sexes 
(Verhandeling over de $er 
lijhheid der beide geslachten) 
in 12.°, 1673: — 2.° Trai-
•té de ^excellence des hom» 
mes,; contre l'égalitê des 
sexes. {Verhandeling óver de 
uitmuntendheid der mannen, 
tegen de gelijkheid der ge
slachten) in 12.° Deze stukr 
ken zijn als pleitgedingen 
waarin somtijds overwegin
gen voorkomen, die in lom
pe boerterijen on (aarden, en 
waarin voor het overige ,wei-
nig grondige zaken voorko
men.- Nog heeft hij in het 
licht gegeven ; 3.° Traite de 
Têducation des dames (Ver-
•handeling over de opvoeding 
der dames). 4 - &° Rapport 
de la langue Latine avec la 
langue Franpaise (Overeen
komst der LuMjnsche met de 
Fransche taal.) 

BARRE (LOÖEWÏÏK 'FRAN-
CISCÜS JOZEF DE t,s), lid der 
'Akademie van opschriften, 
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werd te Doornik ia 1688 
geboren, en overleed te Pa
rij's in I73S, na verscheidene 
werken in het Jicht te heb
ben gegeven, zoo als : 1.° 
Imperium oriëntale, 2 Dl.n 
in fol. gezamenlijk met B.»;-; 
Uviii^Aie hem ais medehei-
per had aangenomen.— 2:~° 
Reene il des médailles des 
emperenrs (Verzameling van 
Gedenkpenningen, der keir 
zers), van DECIÜS totop den 
laatsten PALEOLOGUS , ook 
aan dit werk had BINDUIU 
groot aandeel. — 3.° gene 
nieuwe uitgave van hetS»/-
cileginmvim 4CHK R V , 1723" 
3 Dl." in fo/. ; bet eeme' 
W leerstei/ige , z e d e ] £ 
en«vvIstgeSchriften-het2e 
«ukken ^ t de kerkelijke 
I chedensbehoorende/S «et ,5.t dIe welke >nf A 

a?*** '» V a n 1725. — 5.° 

aeJ'I' ?' ien danste der 

«t^ d i ™ ?™** 
der den 1 ^' beIcend on-

« e d i k t S i ^ s ' e^n Be-KtlJner, en doorx.* BAR. 

IIE in het licht «gegeven. -
6.° Eene uitgave van'èn 
Hof-Secretaris' en van fa 
Jiabinet-kecretaris, 2 D],o, 
in 12,° welke bewijzen,^ 
iiA:B,iURE -meer vernuften 
smaak bezat. ;: Het onder-
sdheidingsvennogen,, dat Af 
ten op^igte van"oude M 
schriften verkregen hè 
was hem voor de n-iemven 
werken van geen nut. i 

B.4.RIIE BB BEAVMARCm 
(ANTÓ.VJÜS m IA) , een Aal- j 
ve broeder van den voorgaan- | 
d e , werd te ïdmefük ge-

I boren., Hi| omhelsde inden ; 
I beginne -den geestelijken | 

staat, werd Regulier Kano- : 
nik van den heiligen VICTOU, 

en verliet zijnen staat, die ; 
met zijne zondige neigen 
weinig strookte. Hij <«><*" ! 
kruiste de Kederlwlwf1 

als onderwijzer , dan.a s* r , 
de Boekdrukkers beff¥e 

schrijver, en begaf%Wm" 
delijk naar 'Wiirdm\?\ 
waar hij, zoo als Mrfl 
tot zijnen staat en zijnep1'»' «' --.. . «ï» ver-

isebf 
(en terugkeerde, 
stond het Engelsen, Spaan 
Italiaansch, en was vol** 
wei met de Grieksche » 
Latijnsche dichters beken0' 
Hij overleed in het j a a r ' ^ 
en heeft nagelaten' '• 
ventures de don * 
DE hUFAtfA \lJ'no" r>. 
van Don AVO*0 DE W 
FALTA) g>aruven/i"ge> u. 
1722. 1724 in 12-° ""A 
Nistoire de PoH*»3L 
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denis van Polen onder ko-
ning AUGUSTUS II.) 1723, " 
4 Dl.n in 12.°, onder den 
naam van den Abt PARTHE-
NAY in het licht gegeven. — 
3.° Journal littéraire (Let
terkundig dagblad) van 1732 j 
— 1737, in 1713 dnm-SATv™,_ I 
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j o n g E d e l m a n u u V ^ , ^ 1 1 

zich den geest « h*
e
t™Je> 

door het ]ezen van v e P S * 
lende werken,, door h e Ï Ï " 
daagSchewySgeerengeSch5: 
ven, bedorven l ^ k ^ - i " 5 terkundig dagblad) van 1732 d a a ^ V t i * h e d e n~ 

— 1737, in 1713 foor SAINT- ™ Z A w«sSe
k

er?n « « « W 
GRAVESAKD E en a n d e r eTK. ™» Sre

envh-ebbfnde ' eö 

gonnen, en uit 24 ni n ;„ eenige vrienden, die 
Ï2.° bestaande - f 4 ^ ^ I ™L d e Z e I f d e d ) v a I i n S e n £ 

ƒ«*. onvmges, des i*f * •? d e Verregaand-
{EnutigeL loertendelrie. T„ ^ ? T J ? 0 r i S h e d e n ^gen 

W ^ ) 1740 en volgende ee„ r £ ? g \ p a r t , J w e r * 
jaren 12 D],n i n J0

 n « ^ f c * " ' * * » " op eene 

W K r/i- - , . a* ll.nnnlct. By vonnis van het 
parlement van »„_..._ n e t t T J^omrc7Ie7er 

van den markgraaf DE SUNT 

— *"j vunnis van hpfe 
parlement van Par&T, va» 
den4Junijl766w erdt,BlK" 
RE veroordeeld om, na door 

-.-- , •< « i - i n iy.- « o II , «ragen- van een bordje, 
Le tempte des Muses m* T " ? * ' * V^foeijelyke en 
*™pel der zanggodZienT ^ W ^ e godJrzaker met60nlaf„„ **.rne.n)> ffodlastem,,*. »» /.„.•„, , 
tempel der zanggodinnen), 
met 60platen versierd, door 
PICARD geteekond en gegra
veerd , 1733, in fol. — 7.° 
Les Hollandais, ou Lettres 
sur la Hollande ancienne et 
moderne (De Hollanders, 
of brieven over het oude 
en hedendaagsche Holland) 
1739 in -g.vo _ 8.° Amuse
mens littèraires, ou correS' 
pondance politique, histo-
rique, philosophique, criti-
que et galante (Letterkun
dige uitspanningen of staat
kundige , geschiedkundige, 
mJ*g'êerige . hpnnvJ»"*--* 

7n7ï 7 JKe Sodverzaher, 
llf^eraarenheiligschenl 

parW n t b e v J ^ - He 

vaiTst-rt? 
jongelin., 0

65 r a ,mPza ,%e* 

^ * Z d e ^ e w o S 

^ apostel l ^ o Z ^ T 
om z nen leerlino- f °° f sV 
pmor i e t e v e r d e k X 6 
nj.I noemde: ,?* »5 n ' d. i e 
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te algemeen bekend, ;dan dat 
het publiek de valschheid van 
dat gescïxrift niet zoude heb
ben ontdekt, en zich niet 
verontwaardigd hadde tegen 
de- hatelijke aantijgingen, 
waarmede hetzelve was op
gevuld. Èen besluit der Con
ventie van den 15 Novem
ber 1793 herstelde de ge
dachtenis tan h\ BARRE i a 
derzelver eer, e*1 schand
vlekte dezelve Welligt daar
door meer, dan zijne dood
straf gedaan had. 

BARRE (JOZEF), een Re» 
gulier kanonik der heilige 
GENOVEVA en kanselier der 
Universiteit van Parij s, o-
vèrleed in die stad den 23 
Junij 1764, in den ouder
dom van 72 jaren. Nog jong 
zijnde ging hij in de Con
gregatie en maakte er groo-
té vorderingen in de gods
vrucht, zoowel als in de 
gewijde en ongewijde weten
schappen. Vele werken, uifc 
zijne pen gevloeid•» hebhen 
dén loop van zijn werkzaam 
leven vervuld." De voor
naamste zijn: 1.° Vindicia 
lihrorum Deutéro - Canoni-
eorum veteris Tesiamenti, 
1730, in 12.°. een boek 
daar vele schranderheid in 
doorstraalt. — %° Eistoire 
générale è\Allemagne (Al-
ijerheene Geschiedenis wiii 
Dui/iseMand), 1748 ,11 dl-" 
in"4-to Deze geschiedenis, 
vol nasporingen, en toch on-
naauwkeurig is zelden sier
lijk , en daarenboven ssoo par

tijdig, dat dezelve daardoor 
•bn de vreemdelingen, hate-
lyk wordt gemaakt, vood 
bij die volken, welken 
f ran&r«& • eenig geschil W-
ben. gehad; dezelve bewijst 
meer geheugenwerk dan $• 
ni&.,: en 'daarenboven van m 
geheugen, dat; ditararfa-
trouw is geweest. » Het», 
niet genoeg", zegt zekm ; 
kunstregter, * dat men, w 
eene goede geschiedenis, ras 
Duitschfand zamen te stol
len, alles bijeen zamele, 
wat er in onze hedendaags 
sche sohrijveïs gevonden 
wordt, en zulks woordelijk, 
door; er eenig verband in te 
brengen, afschrijve, m«> 
moet de oorspronkelijk» 
schrijvers raadplegen, die 
de Duitschers -m^rmg 
verzameld hebben. M>ar 

zulks, blijft nog te do» 
Ook bezitten wij (Fsanschen) 
geene goede . gesc¥wem 

van dat land: want dievan 

HEISS verdient, volstrekt de
zen naam niet; en to-van 

den AJbr.ScHMiDT, ^tïie! 
, Hoogduitsch in het .Frans«ft 

vertaald, is minder de ge
schiedenis der DaittctoS' 
dan een tafereel, waarjfl»j 
schrijver zijne stelsels he»t 
willen- plaatsen." -~ „' 
Vie du.Maréchal'Mrj* 
BJBAT (Leve»-<*»*?*?%, 

2dl.nin12-oDeze igesch f 
denis is belangrijk* n» 
de schrjjivijzö te**?*?! 
niet zeer zuiver, endeda» 
zaken niet wel uitgekoz*"" 



BA n, m: 
— 4.° 'Histoire des lois et 
des tribnmnx de justice. 
(Geschiedenis der wetten en 
regtbanken) 1755, in 4-"> 
Dit is zijn beste werk..— 
5.0 Pater BARRE heeft de 
•uitgave der werken van BER-
NAKDUS VAN ESPEN , in 1753y 
in 4 dl.n in fol. met den 
Abt BELLEGARDE bezorgd, 
met aanteeheniftgen verrjjkt. 

BARRE (NICOLAAS) werd te 
'Amiens in 1621 geboren. 
Zijne brave en deugdzame 
ouders verzuimden niets, 
om hem eene goede Chris
telijke opvoeding te geven.' 
Toen hij den ouderdom be
reikt had, om eenen levens
staat te kiezen; waarin hij 
God naar zijn verlangenkon 
dienen, ging hij in de orde 
der Minderbroeders,' waar
bij hij in 1642 zijne gelofte 
aflegde. Hij wordt als de in-
steller beschouwd der Chris
telijke en liefdadige scho
len van het heilige Kind 
JESÜS. Zijne voornaamste 
eigenschap was , om de; 
grootste zondaars uit den 
afgrond van ongeregeldheid 
te trekken, waarin zij ge
dompeld waren, en öm zie
len , die reeds voor God ge
wonnen waren, tot eengroó-
ter trap van volmaaktheid 
te brengen. Deze ijver be
woog hein, onï verscheidene 
deugdzame dochters te ver
zamelen, dié bestemd wa« 
re,J) om zich met het onder?* 
^li* der onkundigen van 

• « • 

ljaar geslacht bezig te hou-, 
den. Het eessie dusdanige 
gesticht kwam te Parijs in 
1678 tot stand. Pater BAR
RE , den goeden uitslag de
zer inrigting Ziende, be
woog ook de schoolmeesters 

"eene dergelijke maatschappij 
op té rigten, die in 16SÏ 
begonnen werd* 

:i BARKÉAÜX (JACOBÜS YAL-
LEE", Heer 'DES') werd te 
Parijs in 1602 uit eene 
, regtsgeleërdè familie gebo
ren. De verbind tehis, waar
in hij met THEOPHILUS VIATJD 
gewikkeld werd, maakte' 
hem ongodsdienstig en los
bandig. Men vond onder de . 
papieren van dien dichter 
Latijnsché Brieven vah BES-
BARREAUX, waarïii de god
deloosheid zich zonder mas
ker openbaarde. Om zijne 
jeugdige jaren werd hij van 
eene voorbeeldige straf ver
schoond. Dé zinnelijke ver
maken waren zijne eenige 
bezigheid. Om' de ver/na
ken van een wellustig léven* 
des te gemakkelijker te kun* 
nen najagen, legde hij den 
post van raadsheer bij het 
parlement van Parij's neder. 
Men verhaalt, dat hi) belast 
zijnde, om één procesvoor-: 
te dragen, waarvan dé par
tijen op de uitspraak aani 
drongen, hij liever de; in 
geschil staande som gaf, 
dan door hét' vervullen van 
zijöea pligt zich «enigen 
last op den hals té halen. 

2 .. , . 
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Zijne gedichten, zijne lie- II 
deren deden hem in alle ge- \\ 
zelschappen najagen, waar
ui t de losbandigheid niet 
verbannen was. Hij ging 
zoo: ver in het najagen des 
genots, dat hij volgens de 

• jaargetijden van luchtstreek 
veranderde. I n den winter 
ging hij de sehoone zon van 
Provence genieten, en in 
den zomer keerde hij weder 
»aar Pari/s . Op het ein-
<le zyner dagen keerde hij 
tot verstandiger denkbeelden 

fJ a l s een Christen te CM-

^ a l S h i | 2 e i d e , de E ' 

«e. Men kent van dezPn 

dan he t klinkdicht Ö S 
*>««, enz. hetwelk h« I 0ene ziekte „ ' , •/ i n 

voel, hé tw e ? k
d t f

d l e? ge
teeld van S h e É denk-

7 ^ 4 £*&*« d e s 

den; e e n „ e v o ef eb,°*en wor-

de geheele bedwelming d« 
losbandigheid, al de b U 
chehngeneenervalschei 
begeerte, niet in staat4 

I t e verdejg e n > en dat in ie 
oogenblikken eèner Mm 
rede steeds weder opswek/ 
wordt. r ö 

l BARREIROS (KISPER), ti 
Viseu in Portugal geboren, 
was de neef van den ge
schiedschrijver BARROS; hij 
leefde gedurende eenige ja
ren te ito>8W, a/iraar hij de 
achting verwierf der Knrdi~, 
nalen PETRUS BEMBO en JA.-
COBUS SADOLET. Hij werd 
vervolgens geloofsonderzoe* 
ker en Kanonik van Evortt, 
alwaar hij in 1610overleed, 
den roem nalatende van een 
oordeelkundige geleen/e te 
zijn geweest. Hij beeft ia 
hèt Portugeesch in hetlicM 
gegeven: l.o Beoorèe^ 
Onderzoek over deftig*11" 
ten van de BeginselenvanCi-

Deze f f 
de Beoor-deling zoowel a/s/el ie0fn 

deeling, der Boeken, aan 
BEROSA toegeschreven, voor' 
komende in de Antwerpse 
nitgave dier boeken van 1W»» 
beeft hij onder den naam 
van VARBEBIUS in het ii«" 
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gegeven 

BARRELIER (JACOBUS) een 
Domihikaner en een beroemd 
^kruidkundige, na zeer goe
de studiën volbragt te heb
ben en tot Licentiaat in de 
geneeskunde Vhevorderd te 
aijn, ging hij in 1635 in de 
orde der predikheeren. Door 
zijne talenten en zijn beleid 
werd hij in 1646 tot assis
tent van den algemeenen 
Overste verkozen, met wien 
hij Frankrijk', Spanje en 
Italië doorreisde. " Te mid
den der bezigheden van de
zen post, en zonder zijne 
pligten te verzuimen, vond 
hij gelegenheid, om zich op 
de kruidkunde toe te leg
gen , voor welke hij steeds 
eenë natuurlijke neiging ge
voelde. Hjj verzamelde een 
groot aantal schelpen en plan
ten en hij teekende er vele 
af, die niet bekend waren, 
of waarvan men slechts eene 
onvolmaakte kennis had. Hij 
had eene algemeene geschie
denis der planten onderno
men» welke Hortus mundi, 
of Orbis botanicus zoude 
genoemd worden, en werk
te zeer sterk aan dezelve, 
toen hij in 1673 in den ou
derdom van 67 jaren in eene 
aamborstigheid stikte. Het-
gene, wat men van dit werk 
nog heeft kunnen verzame
len is door ANTONIÜS DE 
JcssiETj onder dezen titel in 
ne* licht gegeven: Plantm 
Per Galliam Hispaniam et 

Xtaliam observatie ét icotoi-
bus <sneis exhilitte, Parijs, 
1714, in fol. 

BARRÈME (FRANCISCÜB) , té 
Parijs in 1703 overleden, 
heeft eenigen roem verwqr-
ven door werkjes, die van 
een dagehjksch gebruik zijn, 
zoo als Arithmétique {Re
kenkunde) ;> in 12-° — Comp~> 
tes faits (Geslotene Relte-
ningen): Changes èlrangers 
(Vreemde wisselkoersen) enz. 
2 dl«n in 8-Vo 

BARRËRE ( PETRUS) , een 
geneesheer van Perpïgnan "3 
in 1755 overleden, veree-
nigde kunde «n ondervinding; 
in de theorie en in de prak
tijk; hij ging1 vooreen naauw-
keurig waarnemer door. Men 
heeft van hem: l-° Relati-
on et Essai sur Vhistoire 
naturelle de la France equi-
noxiale (Verslag en proeve 
over de natuurlijke Histo
rie van Fransch Gu'iana), 
1748, in 12.o _ 2-° Dis-
sertations sur la couleur des 
JS'ègres {Verhandeling over 
de kleur der Negers), 1741, 
in 4't°-—. (Zie PacHiiN). — 
3«° Observations sur Vori
gine des pierres Figurées 
(Waarnemingen over den. 
oorsprong der steenen, die 
natuurlijke \figur~en wor-> 
stellen), 1746, in S-vo 

BARRI of BARRY (PAUMJS 
OE) Provinciaal der Jesuiten 
van de provincie hyon, te 

i s - • • •• :; . -

file:///figur~en
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Avignon in1-661 in den ou
derdom van U jaren overle
den, gaf verscheidene stich
telijke werken in het licht, 
waarin, meer zedeleer dan 
goede smaak voorkomt•; maar 
ditwashetfeenteeken van zij
nen tijd. De meeste dezer 
werken sjijn in het JLatijn , in 
net ïtaji'aansch, en Hoog-
duitsch^ertaald; herwas toenT 
nia^Is gebruikelijk, pm aan de 
hoeken zonderlinge titels te 
geven , en. Pater BARRI heeft 
zulks naamvkeiirigopgevolgd.. 
Zijne verschillende werken 
dragen de volgende titels: 
J)e heilige overeenstemming 
mn pEiLAGiAmet den Zoqp. 
GadSp.. Met rijk verbond 
<vm PHIMGIA wet de Hei* 
Jigen in kpt Paradijs,, , 
Het hemehclie leermeester? 
schap ...'•-' Qnderrigt poer 
PHILAGTA , om, mar de wij* 
ze der Heiligen tehven;.« 
He honderd doorhchtigen 
mn, het Mis Gods.,. 'Het 
gehUig overladen der hon
derd dienaars van de Moe* 
der Gods t . . Het Para
dijs voor FnmAGTA geo
pend, door honderd god* 
vruchtige oefeningen, aan 
de Moeder Gods'opgedragen 
•V. Het denk er wel aatu 
Dit laatste en eenige andere 
zijn herdrukt geworden, met 
de noodige verbeteringen in 
den verouderden stijl ge* 
maakt. Welligt zoii men 
wel hebben gedaan, er ook 
«enige pverdrevfene uitdruk* 
«»n«en, en eenige zinsne
den > welke verlichte Theo-

loganten, voor eene mtt 
godsvrucht niet zeer passen
de hebben gevonden, in fe 
veranderen. 

- ;BARRIENTOS(CE$ÏESIÜSDE), 
:euen Spaansch Poininil» 
Monnik,; nam te Penné 
Francm hef orde-kleed » 

{ Hij beoefende te Salamé 
de wijsbegeerte en grf' 
geleerdheid met zulk een' 
ijver, dat hij voor een fe 
gejeerdsfen van zijnen tijd 
kon doorgaan, en wasbehahi 
di t , Zïilk een goedredenaat 
en predikant, djïUUREiilI' 
hem pnflex het, getal # w 
hofpredikeïs opnam, ÂRM-
ENT.OS had geenerust,i« 
dat'hij aUMifflionnapsmK. 
de PMUppynscheEihm 
gezonden werd, a k f "!l 
in het jaar 1684 aanh» 
Hij werd vervolgens TiW'r" 

Bisschop van Troij^f 
fragaan van PHILI*%>' 
m,: Aartsbisschop «nJ,Js 
Vila, aan \vien liiJ!M0.g) 
men zegt, in het-igjt rt 
d o o r Aï-EJXANDEK *4M ' , 
coadjntor. werd tof ej '* 
Hij «verleed in 1 ^ ' ! , 
heeft een.door en dooU 

leerd werk, ëfteU,:L 
pngnaoion de el prokW 
nagelaten. 

Spaansch J * « g K 3 i U * 
njk, werdin/3Ml« . -j 
del Campo, wte V^LÏ Üeo^niteeneoudeenBt 
defamiliegeboren.^in 
PETRUS GÜTJEREJ* HB»A1 

file:///vien
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ENTOS liet hem te Salamnka i 
studeren. Hij nam vervolgens 
te Medina del Campo het 
ordekleed aan, en werd voor 
een geleerd godgeleerde ge
houden. Toen er in 1416 te 
Salamanka een nieuwe god- (; 
geleerde leerstoel werd op-<; 
gerigt -, werd hij uit. allen;, 'i 
die zich voor denzelven aan- 1 
boden, gekozen. JOANNES II . ;j 
.koning van Kastilië, koos jj 
hem in 1433 tof zijnen Biecht- 's 
vader, en benoemde hein te i 
gelijkertijd tot opvoeder van ii 
prins HENDRIK, welken hij '\ 
met den koning zijnen vader 
verzoende, die ziqh op aan
raden van eenige ministers 
van het hof verwijderd, en < 
uit jeugdige onbezonnenheid i 
de grenzen der kinderlijke 
gehoorzaamheid overschre
den had. BARRIENTOS werd 
kort hierop tot Bisschop van 
hegovia en tot rijkskanselier 
benoemd; hij nam echter 
geen bezit van liet Bisdom, 
maar wisselde met JOANNES 
CERVANTES , Bisschop van 
Abrila, De koning bood hem 
later het Bisdom Compostel-
Jo aan, hetwelk hij weiger
de , daar hij zich met dat 
van Citenga en met den ti
tel van algemeen geloofson-
derzoeker, tevreden stelde. 
Daar JOANNES I I . in 1-454 
gestorven was, en zijn zoon 
HENDRIK , den troon beklom
men had, zoo begaf LUPUS 
zich naar zijn Bisdom Cuen-
<M , alwaar hjj den 21 Mei 
W69, in den ouderdom van 

; z 

87 jaren overleed.- JZijnljg-
chaam werd, zoo als hij in 
zijn-testament, den 17 No
vember 1454 gemaakt, be
paald had , naar Medina dei 
Campo vervoerd. Zijne wei-
ken zijnr: 1.° "ïractjatm de 
Sacramentis. - , 2 . ° Tratadp 
del Casa y fortiina compi-
lado par .mandiamento del 
Bpy JUAN II, enz., —• 3.° 
'Ératado deldormirydesper-
tar y del Spnar oenz. -~ 4»° > 
Tratado del Adevinar g de 
sus espebies y del .ur'te, ma-
gica,] ;—;$,.° Ö'piisciilumsii-
per intellectu guoruntfasi 
vérèorum cujusdam,* demgti 
enz. -— 6.° •Imtrüccion Sy-
nodal; 7— 7.° Clavis Sapi-
entiee*. •—•*8.° Index Latims 
e^d JS» Antoninï Bummam 
Theologicaw* . > ^ ; 

- BAÉRnï]BB:;(ïïpMJoA]^S.i»E 
JCA), stichten van de Con
gregatie der ï'euillanten, 
werd in 1544 te St. teréy 
een klein stadje in het Frarï-
sche departement Lot geba
ren , en werd in 1562, slechts 
den ouderdom, van 18 jaren 
bereikt hebbende, met de 
abdij der Feuillanten van de 
Cistercienserorde begiftigd., 
waarvan hij in 1565 bezit 
nam. Door ARNQLDUS D'OS-
_SAT, die later Kardinaal 
werd, naar Parijs gezonden 
zijnde, om er zijne studie 
te volbrengen, nam hij al
daar het voornemen ,om zich 
door geloften aan eeneorde, 
waarvan hij een beneficie se-

4 : • 
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noot, te verbinden, en leg
de dezelve werkelijk in 1573 
af« Hij nam dadelijk liet 
voornemen, om de tucht in 
zijne abdij te herstellen, en 
om m dezelve den eersten 
geest der-Cistercienserorde 
te doen herleven, doch ont-
moeite vele hinderpalen. De 
religieuzen, door de gestren
ge 1-égels , waartoe zij zich 

Jtoet verbonden hadden, af-
geschnkt, verlieten hem, 
en hi, werd zelfs bij hetal ' 
Se™eene kapitte^de,•Cister-
*'jne standvastigheid deed 
Jem zegevieren * en onder
scheidene huiZPn nml. 1 / 

f n e v e r b e t e S e n fe^en 

]*ariïs Jttl rh(im naar 

S r T r f f g f . . 1 ] e m e e n k l o o S . 

:?dt^bSn£rTn 

ï u s F. j , a j ""«eit. &,x_ 

?»« le^^«^> 
"Wttrfrief. E " n i t É ronder 

ivnÏÏ g e n z e n 
,»voede der Ligue 

«oor de 

l f ^ V e «men van de» 
Kardinaal n ' ( W in • £ 
geur van heiligheid overW. 

BARRIÈRE (P E T R Ü S ) , ML 
genaamd M BARRE,,e Or-
tóo«* geboren, van matw 
soldaat geworden, nam fet 
afschuwelijke heskit, s 
HENDRIK IV. te vermoorde», 
doch gevat zijnde, werd hij,' 
den 26 Augustus 1593, na
dat men zijn vleesch mei 
gioeijende tangen van zijn 
ligchaa/a gescheurd had, 
geradbraakt. (Zie Bxxcui.) 
VARADE, Rector der Jesui-
ten van Parijs, welken mei 
daarna beschuldigde, dat 
hij BARRIÈRE dezen verschrik-
keiijken aanslag had aange
raden , bevond zich te fa-
rijs, toen het procas rau 
dezen misdadiger plaats had» 
en bleef zelfs daar, wf 
HBNDRIK IV. zich van » 
hoofdstad had mees/er ge
maakt; eenigen <J|d daarna 

vertrok hij met 'toestel*11! j 
•_•__•- j - - . . s . .... HOI 

teede gesleent * f ' ^ m e t "*<» g^ant naar Bf 
V . % w e r d L r r , 0 ] ^ ? 1 1 te begevenf Eerst in 159». 
*ln»: «0"«e b ïSw!? , H d . i 8^ » | * M twee jaren na de exe

cutie van BARRIÈRE kreeg 
hét Parlement het in W 
«in, om VARADK een proces 
aantedoen. PAS«DIEB « fle 

eerste, die VARADK sh ife" 
depligtige van &»*»%* 

heeft* vboorge«^' f ï 
andere bewijzen « f f °°, 
ren, dan: ' f t *«»,*«''S 

Va»••«One K e n t n , d , 8 d ' *" het MUllÜlmmë omzet, 

den dag. c ™ d •&v a m a a» 

van de verdieL,1"111»1^^» 
.»*« onderSteVa"?AR-
J « * onschuldig v ï t d h e m 

1 n ^ I d e h e m £ l e r k I a r e n , •*n ^ M I VUUiUi« Vertik "> n«n: *« »o» — ,. 
JJn*Ude hem te E i T " > « » ' ^ « r «rk»*»' ff d e n ' «Waar hij f •*•*>*• een m £ r a is, « f * * * 

•i «* het jaar |j Al de geschiedschr/j^ 



die' Pater VAHADE beschul
digen, gronden zich alleen 
op de Catechismus van PAS-
WIER. (Dl. 2. bladz. 52). 
HARLAY herhaalde in zijne 
raadgevingen aan HENDRIK 
IV . dezelfde beschuldiging; 
doch HENDRIK IV. antwoord
de , dat er geen enkel be
wijs tegen VARADE bestond, 
en", voegde deze monarch 
er zeer juist bij, indien er 
een voorhanden was, waar
om zondt gif hem gespaard 
Jtelben ?' Wat BARRIÈRE 
betreft, zoo is het er zoo 
ver af,, dat een Jesuit, 
zoo ah gij zegt, '7iem biecht 
zoude gehoord hebben, dat 
ik door een Jesuit van zijn 
voornemen onderrigt ben, 
en dat een' andere Jesuit 
hem gezegd heeftj, dat hij 
verdoemd zoude worden, 
indien hij het durfde on
dernemen. HENDRIK IV. 
moest zeker beter onderrigt 
zijn over hetgeen hem per
soonlijk betrof, dan PAS-
QÜIER en HARJLAY wijl het 
op het leven van den mo
narch zelvén betrekking had. 
Men kan hierover raadple
gen : den Franschen Mercu-
i-ius van 1604, MATTHIEÜ 
geschiedschrijver én ver
trouwde van' HENDRIK IV. , 
3e gedenkschriften van Vn> 
LEROI , Minister van Staat; 
DUPLEIX, een schrijver van 
uien tijd, en geschiedschrij
ver van Frankrijk; het 
pleitgeding van MONTHOIC-N , 
i e geschiedenis derUmver-

Z 
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siteifc van Parijs, DL 4 , 
bladz. 884. en eindelijk het 
mede ïn het Nederduitsch. 
vertaalde werk Van den En-
gelschman R. C. DALLAS , 
Esqu. Over de orde der 
Jesuiten, 2 DL" in 8.vo 
Deventer 1829, in welk 
laatstgenoemd werk deze-
zaak zeer omstandig ontwik
keld wordt. < 

BARRIN (JOANNES) , de abt 
DE MAROLLE^, die in zijn 
Regisier over dezen schrij.» 
ver spreekt^ zegt, dat hij 
van Rennes afkomstig ea 
de zoon van den oudste vare 
het Parlement was. In zijne 
jeugd meende hij zich spoe
dig eenen grooten naam te> 
Verwerven, - door wulpsche 
gedichten,, waarvoor hij he
laas' al te veel talenten had» 
Hij gaf onder andere èene 
Vertaling van de brieven 
van OVIDIUS in Fransche 
verzen, welke in 1676 te 
Rouanen in 12.'n0 gedrukt 
werden, met eene dergelijke 
vertaling van dé verliefde 
treurzangen van denzélfdert 
dichter in het licht,, welke 
vertalingen later onderschei
dene malen herdrukt zijn. 
De Abt »E MAROLLES wil 
dat hij een groot aantal 
dergelijke gedichten in "het 
eerste gedeelte van de As
trea, naar URFÉ zoude ge
maakt hebben. Doch toen 
BARRIN eindelijk het schan
delijke van dien arbeid in
gezien s en God hem de oö-

5 -
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gen omtrent het gevaarlijke 
zijner schandelijke gedichten 
geopena had, Jbeschouvv.de 
| g dezelve Jater, ; steeds 
als de zonden zijner jeugd, 
m stortte; opregte tranen 
<oyer dezelve. Men, zegt, 
dat hij verscheidene jaren 
met aïgemeene toejuiching 
predikte. Hij werd eerste 
zanger en kanohïk van Nan-
tes, en denzeïiclen dag, 
waarop hjj den 24 Maart 
1703 in den ouderdom van 
omstreeks 63 j«rèn, tot 
Priester gewijd werd, tot 
Groot * Vicaris van het Bis
dom Nantes benoemd. Het 
volgende jaarl gaf hjj te 

CISC'AD'JMÉOJSJE , Hertogin 
van Bretagne , . stichtster 
der oude lütrmeïieten-non-
mn in 12,vo in "het Uclkt, 
en overleed den 7. $eptember 
?7ï.S-.-in den ouderdom-van 
ten minste :?8 jw$n.. 

cus,i BÉ)>, .Gouverneur van 
GwdrKmUUë, een" Officier, 
van groote verdiensten* en. 
volmaakte ondervinding in 
de zaken der Indien. Toen 
HENDRIK de Iüizikerin 1532 
op -het eiland St. Dominïco, 
de vijandelijkheden begon, 
benoemde de keizer BAKRIO^ 
NUEVO, om zich mét 200 
«itgelezene mannen der
waarts te begeven, en gaf 
hem last om het eiland niet
te verlaten vóór dat hij vre
de bad gemaakt, met onbe
paalde volmagt, enkel on

der voorwaarde, dat hij dt 
eer der iiattiq moe^t staande 
houden. BARRIO-NUEVO toef
de . geen. oogenblik, Maat 
vertrok uit Spanje, omiè 
naar het 'Spaansche eiland 
te hegeven. Bij zijne aan
komst ,gaf-bij zijne gèé 
brieven aan de .konMiipi 
geregtszaal over, en OB » 
handigde aan den Admiri 
eenen briej" van den .Kei» 
.Men hield eefle algeiue» 
vergadering, waarin «iet 
aÜe femnen -der stad ® 
uit de omstreken, die ziè 
hetzij door hunne bedienin
gen t hetzij door \tume ta
lenten . onderscheidden > be
vonden. Öaar de gevoelen* 
omtrent den weg, welke» 
men móést inslaan, verdeeld 
waren, werden vier van* 
ouaste bewoners der /rf 
gelast, omï onderte» 

gevoelen s c h r i f t e f ^ 
nen. Zij waren van' 
ning,Vdat'het 1 ) * ^ 
om zich van som® 
ïands te bedienen, <» 
die welke -BABBB)-}»' 
had'medegebragt,,^6 

met'het Jand onbekenj « 

r e n r ^ t n i e n v o o r ^ ^ 
rige het plan mfsfj;iCll 
hetwellciien M * * ! ^ 
t^d g e m a a k t , h ^ Dil 
men zich wel oy f ; a t nlö! 
plan bestond J j « r 1 ^ gold* f 
troepen van ÏJ ° . _isr,(s-
ten aan al de * e | n J d U 
te , langs welke dei»^,, 
gewoonlijk p l g . fe ^ 
men, om het lano 
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deren, waardoor men dezel- I 
ve ten minste kon noodza
ken, om in hunne bergen 
te blijven. Voor het overi- ' 
ge waren zij van gevoelen, 
dat BARRIO-NÜEVO drie of 
vier van die troepen solda
ten zou medenemen, zich door 
eenige Religieuzen doen ver
gezellen , en zijn be,st doen 
moest, om bij den Kaziker 
te komen, ten einde den-
zelven den brief van den 
Keizer ter-hand te stellen. 
JJARRIO-NUEVQ keurde dezen 
raad. goed;,. men gaf hem 
dertig uitgelezene mannen, 
een gelijk getal Indianen, 
die het Christendom omhelsd j 
hadden, en eenige Francis-
kaner-Monniken, wijl HEN
DRIK, de Kaziher bij'dezelve 
was opgevoed. I?AKRIO-NÏ;-
EVO ondernam zijnen itogt in 
1533, enjia vele moeijeïijk-
heden in een woest én on
bekend land doorgestaan te 
hebben, vernam bij niet al
leen , dat de Kaziker niet 
zeer ver wij «leid was , maar 
daarenboven nog, dat de
zelve van de oorzaak zijner 
komst bewust wgs. De Ka
ziker zónd eenen zijner bloed
verwanten MARTINUS DE ,AJ> 
PA.RO , om bij den afgezant 
des Keizers zijne veront
schuldiging te doen, dat hij 
door ongesteldheid verhin
derd niet„ ïn persoon konde 
komen, en om hem te verzoe
ken , of hij de goedheid gou 
billen hebben, on* zich bij 
Ijem te vervoegen. BARRIO-
NvEvr, fcwam eindelijk na 

vermoeienissen, -die hem 
hadden uitgeput, doorge
staan te hebben, bij den 
Kaziker aan, en werd met 
heel veel beleefdheid ont
vangen. De beide hoofden 
lieten na een kort van weers
kanten beleefd gesprek hun
ne manschappen henengaan, 
hierop legde de Spaansche 
veldheer de oorzaak zijner 
zending bloot, terwijl hij 
met de volgende woorden, 
der Spaansche, rrptschheid. 
waardig, begon,:,de Keizer 
ffiijn zeer -^geduchte,, Heer , 
.en de uwe, de mngtigste 
Bouvereiti der aarde, maar 
de beste aller meesters.... 
Na deze voorafspraak gaf hij 
den Kaziker te verstaan > 
dat het den keizer bedroefd 
had, en dat hij gebelgd was 
te zien, dat hij den vrede 
op het eiland stoorde; dat 
hij hem het voorgevallene 
wilde vergeven, indien hif 
de wapenen nederlcgde ; doch 
dat men besloten had, om 
hem gestrengelijk te behan
delen , indien hij in het op
roer volhardde. Vervolgens 
overhandigde BAREIO-J^UJÉVO 
den brief- des keizers aan 
den Kaziker, welke denzel-
ven met groote teekenen van 
achting aannam, daarbij denr 
zelven kuste, en op zijn 
hoofd legde. Hierop maakten 
zij een vredes verdrag, het- > 
welk, naar de gewoonte des 
Jands, op een feestmaal be
krachtigd werd. De Kaziher 
en desfcelfs echtgenoote DON
NA MAKCU zetten zich niet 
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aan tafel, en gebruikten, 
onder voorwendsel van reeds 

-gegeten te hebben, niets 
van al hètgene er op tafel 
kwam. De Spaansche veld
heer, die dit wantrouwen 
zeer,wel zag, liet het on
gemerkt voorbijgaan, en de 
vrede werd afgekondigd. De 
Kaztker liet den gezant naar 
zyn schip brengen, en nadat 
Jeze al^degene, die hem 
vergezeld Sadden met ge
schenken vereerd, en hun 

Z e f l g e i 7 0 0 r d e n Kaziker 
™ deszelfs echtgenoot* ge
geven had, ginf v« " J r 
KPÏI TV i v. S Ö1J onder 

«ednfflrf e "«rontrastle, 

r«* Jfer^tte gevonden wor-
i j ,D?? e n e» « e hen» 
kend hebben, verhalen, 3af 
hij zulk eene grootere-
genheid voor het Latijn had, 
dat hij degene, die zijne 
werken in het IfaJiaa^ 
vertaalden, verwenschte,a 
God bad, dat Hij hen è 
zelve niet één jaar zou la
ten overleven. 

. . . ] 

BARROS, of DE BARROS 
(JOANNES) in 1496 te Vues 
geboren, werd aan het hol 
van EMMANÜJEÜ., koning van 
Portugal met de Infanten 
opgevoed. Hij maakte knelle 
vorderingen in het Griekse» 
en in het Latijn. De Infant 
JOANNES , die 'zeer aan hem 
gehecht, en wiens leermees
ter hij geweest was, #«J 
vader in 1521 opgevolgd 
zijnde, kreeg DB BABBOS " 
l . - j 1. __ • J • .tnruf Pel 

wfe ̂  ^ 
LaUilas 3.° k , * ftlW"B 

f «f/»- Cal££*3$ta*> 

het huis van dien vorsf ««f 
bediening, en in M Ö ^ 
hij landvoogd van St< »fr' 
...... J . /.. -£&„._ -n Je kus-#<?s de la Mine, op< , 
ten; van Guinea m 4frtca' 
De koning hem drie jaw» 
later teruggeroepen hebben* 
de , maakte hij hem schat' 
meester van !»<#<? 
de , maakte hij hem scha* 
meester van Indië: dezepost 
bragt hem op de gedachten» 
.««, J t.:„Jnnic -pan net-om de geschiedenis van nei-
—1— --. schrijven j om de; 

„Jemakén, k ^ J g 
zich naar Pomlal, f™**™* ziennaarromoai, "'" nn" in 1570 overleed- den roe* 
van een geleerd schryve 
en een braaf burger nalaten 

de. BARROS heeft zijne ^ r 
schiedenis van Aziè en at 
Indien in 4 Decaden ver 
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deeld, waarvan hij de eer
ste in 1552, de tweede in 
1553,' en de derde in 1563 
in het licht gaf; de vierde 
verscheen eerst in 1615 op 
last van koning PHIMPPUS 
I I I . , die het manuscript bij 
de erfgenamen van JOANNES 
DE BARROS liet koopen. De
ze geschiedenis, die in het 
Portugeesch is geschreven, 
wordt door POSSEVIN en den 
voorzitter DE THOU zeer ge
prezen. L i BoUI-AYJE - LE-
.Goux, wiens gevoelen hij dat 
der twee andere niet in aan
merking kan komen, zegt, 
dat dezelve veeleer beklad 
papier i s , dan een werk, 
dat verdient gelezen te wor
den. BARROS' heeft vele 
daadzaken verzameld, wel
ke men elders te vergeefs 
zou zoeken, en verdient ee-
ne plaats onder de goede 
geschiedschrijvers. Onder
scheidene schrijvers hebben 
zijn werk vervolgd, en het
zelve tot de dertiende De
cade gebragt. Er bestaat 
eene nieuwe uitgave van 
hetzelve, Lissabon 1736, 3 
Pl.n in fol. BARROS heeft 
nog vele andere werken ge« 
schreven , onder anderen : 
1.° Eene spraakkunst voor 
de Portugescïte taal, — 
2." Eene verhandeling over 
de valsche schaamte. — 3.° 
Redekundige samenspraak* 
enz. 

BARROW (IZAËK) in 1630 
te Londen geboren, deed 
vele r e « e n i n frankrijk in. 

Italië, en naat Konstanii- ' 
nopel> werd naderhand te 

; Cambridge hoogleeraar in de-
.Grieksche taal en eeni<*en 
tijd daarna in de wiskunde. 
TiiiiOTSöN heeft zijne werken 
in 4 Dl." in fol. in het licht 
gegeven 16S3 en 1687. Men 
vindt in dezelve preken, 
wiskundige werken en god
geleerde ' verhandelingen. 
Hij overleed; in 1677. BAR-
ROW had veel smaak, voor 
de wiskundige wetenschap
pen, was de leermeester 
van JNFKWTON, en schetste 
de berekening van het on
eindig kleine. In 1666 vond 
hij eene manier ui t , om de 
raaklijnen aantevocren, wel
ke spoedig tot die bereke
ning aanleiding gaf. On
danks zijne vorderingen, 
verwisselde hij de drooge 
studie der wiskunde met die 
der godgeleerdheid; doch. 
met de vooroordeelen zijner 
sekte bezield, vond hij in 
dezelve de hulpbronnen niet, 
welke zij aan diegene be
looft, die de zuiverheid des 
geloofs opregt zoeken. 2}ij-
ne godgeleerde werken vrin
den weinig bijval, en strek
ken het oordeel van den 
godgeleerde weinig tot eer. 
Er bestaat nog van hem: 1.° 
Korte tydrekenkundige in-
houd, of Geschiedenis der 
ontdekkingen door de Euro-
peanen in de beide Indien 
gedaan- — 2.° Nieuwe en 
onpartijdige GetchiefcnU 
van Engeland. 
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BARRUEI, (ATOUSTIJVUS) , 
werd den 2 October 170. te 
Villeneuve de BerginMva*: 
rats, in deCevennes gebo
ren. Zijn vader, een geacht 
ambtenaar,', bekleedde den 
post van luitenant-generaal 
dezer provincie. Na voorde 
eerste opvoeding van zijnen 
zoon zelf zorg gedragen tè 
hebben, zond hij denzelven 
vervolgens naar deJesuiten, 
om onder dezelve zijne stu
diën te volbrengen. De jon
ge BARMJEL kreeg smaak in 
de levenswijze zi)ner mees
tere en begaf zich in hanne 

werd hiJ;, volgas het ge-
br.ak.der orde, in het on
derwijs betrokken, en was 
*e%™t ts Tonlouse, toen de 
Jesmten, door e e n besluit 
vanhetparl . n ^ t 

5 5 e e , r s t e g^fte af, en 

denS2erf0T'f' te^anon-

*e / ieu;4otr n a a r 7 r e < ?-

Heer belast, en bezocht Ita. 
lië en Rome met" denzelven. 

. De. Abt BARRUEI; kwam op 
het einde, der regering Fan 

; LODEWIÏK XV. in Fmuhijk 
terug en bezong de komst 
van: LoDEwnif AUGUSTW, 
(LODEWIJK XVI) desze% 
volger, op den troon inea i 
lierdicht. Aan de beoefe 
ning der letteren toegewijd, ; 
wees hij alle posten, die hem 
werden aangeboden van de 
hand, en besloot, OM de pen ! 
tot verdediging van den gods" | 
dienst optenemen. In den \ 
beginne verbond hij zich met 
FRÊRON, en werkte mede aan 
het Letterkundige Jaar, In i 
17S8 zette hij het Kerkelijk j 
Dagblad voort, hetwelk in > 
1760 door den Abt Vixov 
ART begonnen was. Deoni-
wenteling nam het volgende 
jaar een begin en Wera» 
voor den ijver van &"Abt 

BARRUEI. maar al te veel stol 
op; Öeze taak, fe met 

zonder, gevaar •waS',wWj5 ; 
hij nmoedigïijk tot den w 
Augustus 1,792, en toen ge
noodzaakt zijnde, om 
hoofdstad, alwaar zijn » 
ven bedreigd werd, « 
verlaten, begaf hij «* 
naar Engeland, eïl &,? 
daar voort met den g°9i 
dienst te verbeteren-
den val van ^ b e w ^ 
k o o S d e A h t E i R ^ d e J 
«Werpende parüj, spoor* 
vele Geestelijken a a i , / " 
«aar Frankrijk terug* JJ 
ren, en begaf zich zelf d« 
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wftarfs (*);• Daar, b^zijne 
terugkomst in de hooidstad, 
de partij, welke hij, geko
zen had , , e n de gevoelens, 
welke hij aan den dag legde, 
mét het gevoelen -der-in-.fira-
geland geblevene Geestelij
ken strijdig waren, moest hij 
zich zoowel in dat land, als 
in Frankrijk verdedigen, 
hetgeen tot onderscheidene 
geschriften van zijnen kant 
ter beantwoording op diege
ne , waarin hij- werd aangeb
rand, en onder anderen op een 
werk, getiteld: SlaathundU 
ge en< Geestelijke Staat van 
Frankrijk enz. Londen, 1808 : 

in S.vo door den Abt BI<AN-
CHARD, aanleiding heeft; ge
geven. De Abt BARUUEX 
werd in 1811, op bevel- van 
de regering, bij gelegenheid 
van de breve door dètt jt*aus 

aan den Kardinaal MAURÏ 
gezonden , ia hechtenis ge
nomen , doch daar het bleek 
dat- hij geheel bulten dié 
zaak* was, werd hij spoedig 
op1 vrije voeten gesteld. Na 
zijne herstelling heeft hij 
geene belangrijke werken 
geschreven; hetgeen hij se
dertdiën'fijd' heeft taifgege-
yên bepaalt zich tot eenige-
Wèder leggingen, beantwoord . 
dihg&n-, brieven, enz. Hij 
verliet Parij's gedurende d& 
honderd dagen, en ging iöt-
dé Bergen van V"ivarais ee
ne1 schuilplaats! zoeken; na 
de terugkomst des koiiings 
keerde hij terug. Zijne ge
zondheid' nam langzamerhand 
af; eene ziekte verzwakte 
zijn gez'igL ïn-hetjaar ÏSIS' 

Werd- hij, door eene zeer 
zware ziekte aangetast; toen. 

(*) Men vindt in de Biograpitie des Tiommes mivant, Paris, Sept. 
1816, onder het artikel 'BAKRUEI* , dat deze Abt, «zonder twijfel 
moede, om in Engeland te leven, de'komst van BOONAPARTE op het 
einde van 1709 tot het Consulaat, als eene gunstige gelegenheid be- .-, 
schouwde, om naar Fmn-knjk terugtekeeren;, dat hij begon mefe. 
denzelven te vleijeri, door een. geschrift.op,eenen kruipenden toon ; 

geschreven, gedagteekend van den; 8 Julij 1809 ten gunste van de« 
eed van getrouwheid aan het Consulaat naar Parijs tè zenden.. . . . 
dat hij te Parijs terug gekomen zijnde door BOONAPARTE vriendelijk 
ontvangen en dadelijk, tot fëanonik der Notre-Dame benoemd werd..'» 
dat de Abt BARRUKI. bij de- overweldiging van BOONAPARTE vati-
Frankryh in ÏSI5, voordè tweede maal den eed:had afgelegd;" ^ 
deze gezegden zijn valsch en.op, eeije overtuigende wijze wederleg-d. 
(Zie Arm de la Religim, dl.J3.bl. 243 en volg. en dl. 25. bl, 410), 
wij gullen ons vergenoegen met hier optémerken, dat de AM BAR-
IVUEI. werkelijk door den- Aartsbisschop van Parijs zonder eeniffei 
tusschenkomst van den eersten Consul tot honorairdfemoni/c benoemd . 
een eenvoudige titel, waarmede noch inkomsten.., noch zelfs de stem 
uu het kapittel verbonden waren, nooit titulair kanortik fféweestis, 
ï?*i ,?,h e t S^Sde geschrift de eerste Consul, verre van ia hetzelve 
m)taSH wordm,yesIeer reden zou hebben kunnen.vinden, om', 
5«(wr<f teem; datdeAbt BtaauEr, eindelijk., noöli den eersten, 
het««\imedfn eed v a " S e t r o u w h e i d heeft afgelegd, en niet in 
t o e r S ; . 0 " 1 denf l re" afleggen geweest, is, daar niemand hier-

•«i'i'Stwau, dan diegene, die openbare bedieningen waarnamen; 
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aeide hij de wereld geheel 
vaarwel, verliet het huis, 
hetwelk hij bewoonde, en 
ging zich weder met de ou
de medeleden vereenigen, in 
welker midden hij den 5 
petober 1820, zijn 81 jaar 
ingetreden zijnde^ overleed. 
Er bestaat van den /Abt 
BARRUEI.: 1.° Ode sur le'glo-
rieux avénement de Louis ~ 
AUGUSTE au tröne. (Lier
dicht op de roemvolle komst 
van LODEWIJK AUGUSTUS 
op den troon). — 2.° Verta
ling in Fransche verzen 
van het Latijnsche gedicht 
van Pater BOSCOWICH , geti
teld : de Verduisteringen, 
Parijs 1779 in 4.to __° 3.0 
Lettres provindales philo-
sophiques (Provinciale wi'fs-
aeerige Brieven). 1784, 5 
Dln. in 12° tegen' de onge-
loovigen. Er z j j n vijfult-
gaven van, waarvan de laat
ste ,s die van f812, 4 Dl.n 
in 12.' - 4,° Journal Ec-
clestastlqm (Kerkelijk Dag-
f"l) van 178S tot den 11 
JAignsü,* 1792. Degenen, 
die dit werk van den Abt 
JJARRUEr.. nader wenschen te 
ieeren kennen, kunnen eene 
««muntende ontleding van 
hetzelve vinden in den Ami 
fn \%n

Reliiion dl. 6. bl. i s 

LZl ie\ca™esdelarévo> 

derttTZenlp:keoo^ken 
lJ?S) Ï790*MSVO. — 6 . o £ ^ . 
tre 
4>»JT le, Üworce. (Brief 
'^«'eeitscAoiding);^ 

in 8.vo. V-o hes vruisprin
cipes sur les mariages, op. 
poses au rapport de Üff. 
BAXD MAILLASE, et fë-
sant suite anso lettres ttr " 
le divorce, (De ware gem-
lens over de huwelijk», 
vergeleken met het wh\ 
van DURA^D JYJAILU% 
en een vervolg op de h» \ 
ven over de echtscheiëii, 
uitmakende) 1790 in S.w- ' 
8'° Hisloire du clergè è 
JFrance pendant la révofa 
tion (Geschiedenis derj<ran' 
sc/ie geestelijkheid geduren
de de otmoenleling) Londen 
1794, 2 Dl." in V2.° Deze 
geschiedenis gaat slechts tot 
1792, en bevat niet al k 
daadzaken, en is ook niet 
naauwkeurig in disigme, 
welke in dezelve voorbiiw> 
— 9.° Mémoires pnrmwr 
è l'Sistoire du Jucohinis» 
(Gedenkschriften o»Mde 

Geschiedenis van^Jllf" 
Unismus te dienii^f' 
1796, 5 DI.nin8.vo h\\ 
tweede uitgave van Wf 
is van1813. Deschrf1 

tracht in dezelve het » 
staan eener sekte, diei** \ 
lang in eenen staat van1 
menzwering tegen netaiw 
en den troon verkeerd M» 
te bewijzen. Hij hejft 3 
korte inhoud van <"c 

onder den vol 
geleverd. Aflig*, ^(tforl 
moires du Jacobfs^rlfm 
begrip der Gedenkw*»^ 
van het JaooHmsmus, 
in hij het zekere e»bew, 
rijke van het groote *» 
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behoudt. — 10.° VEvangile 
et Ie clergé Frangais, sur 
la soumission des Pasteurs 
dans les révoluUons des 
Empires (Het Evangelie en 
de Fransche geestelijkheid, 
over de onderwerping der 
Pastoors in de omwentelin~ 
gen der rijken) eene brp» 
chüre van 87" bladzijden, -* 
I I . 0 Traite des Papes et 

- de leurs droits religieux, 
a Toccasion du Concordat. 
(Verhandeling,over de Puus-
sen en, derzelver geestelijke 
regten, bij gelegenheid van 
het Concordaat) Parijs. 1S03, 
2 Dl.n in-$.vo — 12.° Brie
ven geplaatst in den Ami 
de la religion enz. Men 
heeft aan den AbtBARRüEL de 
Kerkelijke Verzameling of 
juist verhaal, der werkzaam^ 
heden sedert de, opening 
der Staten-Generaal verrigt, 
betrekkelijk de burgerlijke 
Constitutie der geestelijk
heid, 1791 en 1792» 14 
Dl.n in 8.vo toegeschreven. 
Dezelve is niet van hem; 
hij heeft er enkel zijnen 
naam aan geleend. 
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BAKRY. — Zie BARRI. 

BARRY (JACÖBÜS), een 
historie-schilder in 1741 te 
Cork in Ierland • geboren, 
was de zoon eens metselaars. 
In den beginne beoefende 
hij de Latijnsche en Griek-
sche talen, doch eene na-
tnuriijke neiging deed hem, 
tot de schilderkunst over-

tgoewi]dSeV lchSe
L

heeIaan 

de algemeene aandacht * 
de gunst van onderscheidt 
aanzienlijke personen ^ X 
andere van EDMONB BüRKE 
zyn landsman, tot hem, dié 
hem ondersteunde, omzijn 
talent eerst te Londen, ver-
vplgens^in Frankrijk en 
einde ijk in Italië i'ga^ 
volmaken., ï„ 1772 | ** 

Engelandteruggekeerd zijn. 
de , .maakte hij eene tf-
b e e l d ^ van VE N Ü S , welke 
jn koper geëtst i s , en eena 
andere van J u p ^ a ' e ^ 0 8 

welker oorspronkelijk ont! 
werp, hoewel het koloriet 
slechts middelmatig was 

1 «et regt werd -bedonderd! 
W N D BIJRKE, -wenscirte 
E n e zm > r t r e t , door de 

L T J - h T ' , 0 m hetzelve 

gerde het hem, onder voor
wendsel, dat dusdanige s tu ï . 

tegen de borst, die hem 
hierna dan ook heel k o e S 
behandelde. In 1775 ffa£Jui 
een werk j n het I i c h ( f a t 5 
teU: Onderzoekaangatnde 
f.TenlW*-ofinglClde 
Sfg-fa-kimténi» Ene*. 
land m dèn weg stS 

A * * » hü de g e v o e l e n d 
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MONTESQOTEÜ èn van DÜBOS 
omtrent den invloed van het 
ïuchtgestel wederlegt. Hët-
gene, waardoor hij in En
geland 3en grootsten roem 
verworven heeft, zijn zes 
Schilderijen, elk de' grootte 
van 42 voeten hebbende, 
daarop hij den voortgang 
der maatschappij en der be
schaving heeft voorgesteld. 
In 1786 werd hij als lid der 
koninklijke schilder*, akade-
taie aangenomen, en tot 
hoogleeraar henoemd; doch 
MI 1799 schrapte de konin» 
hem zelf om zijn onheuscn 
gedrag jegens zijne ainbfee-

X f t °m z « n e e%enzin-
nigheid, en om zijne t e dui
delijk verklaarde gevoelens 
ten gunste der Fransche 
S * S weder van de 
«jstaf. .Dezenian, die door 
^ e / e ^ « j k S t e » e h 0 0 °! 
moed, door de zeldzaamste 
m^ncht verteerd werd 

tZen Z « n fa le«* verheven 
ww, en waande, dat de 
joonkunstige uitvoeringen, 

enkel hadden plaats gehad 
om het publieÉaantesporen 
om zich naar de ten toon' 
«eJhngen zijner schilderijen 
S e J f P T fan dom naar 
S i ï r a n d , e n 1 e ' ^wandelde 

<!*» ï„„«"Afwerkt te wor-
I e f r e e f d e

u
h i J zoo morsig, 

&d e n?e n s c h eöinzijnebuurfc 
, r - m e t « a n d e « dan den 
mengen BARUY noemden. 

Hij overleed te Londen k 
het jaar 1806 en weid in 
de S T . PAÜLUS kerk begra
ven. Men heeft in 1809 Je 
werken van den historie
schilder ^yan J. JÖARRYiaef 
aanteekeningen, zijn km 
en zijne geschriften foetïef-
fehde, in het licht gegeven, j 
Landen 2 Dl.n in 4.» ) 

BARRÏ (MARIA JoAMi Go-
BART DE 'VAI/JBEROTER, Oü-
vin van) in 1744 te Vaiicoü' 
leurt geboren, was de doch
ter van éenen tolontvanger. 
Met al de bekoorlijkheden, 
die vereischt worden, om te 
behagen , uitgerust, dooi:alfe 
aantrekkelijkheden, welke, 
zoo dezelvenietmet den gods-

' dienst en de opvoeding ver-
eeniffd worden, zoo mm-
lig zijn, bezoedelde zij hare 
eerste jeugdige jaren met die 
schandelijke ongerrftó-
den, welke :het afff*<f 
eener vrouw voor a"fl L̂ 
eeren, en door een ^ a 

beroepen, welke noch f SJ 
- , * . 7 , . Ï_ ««miter luk noch dringende nood ve 
ontschuldigden. Zij « « g i 
de beruchte GOURGAS « 2 
den-naam ™n mejufvro»{ 
Lange bekend. Ve 
JOANNES DE BARRV, d j e 

zijn hart, met & J j * j S 
ste neigingen, eene 

de, zag in deze se 
een voorwerp, ?». u, ., n, k e n d e s k o n i n g s ^ e b g ; ; 
en vestigde op de sen», 
van 
ergernis 

vestigde op * v . „ p n fy 
zijnen Souverein en 
rnis van .#*»*'** ' 
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hoop op üijne nieuwe fortuin. 
LEBEI. , kamerdienaar des 
konings wordt gelast om 
haar voortestellen. LODEWIJK 
XV., gewoon om der nei
ging tot vermaken intevol-
gen, liet zich de oogen ver
blinden, en voelde onderde 
grijze haren des ouderdoms 
jeugdig vuur geboren wor
den. Misschien misleid om
trent den eersten staat* zij-
ner nièUWe toiaitr$s, kón hij 
niet voelen, hoe onwaardig 
het voor eeiien soüverein 
was, om zijne genegenheid 
zoo laag te vestigen. Men 
zag de noodzakelijkheid in, 
om eenèrt' echtgenoot té zoe
ken, ten einde het gedrag 
van den vorst ten minste te 
bewimpelen: WILLEM VAN 
BARRY, broeder van den graaf 
JOANNES, bood zich aan, en 
weldra verscheen de gravin de 
BARRY openlijk aan het hof. 
In 1769 werd zij door eene 
vrouw van aanzien, welker 
naam aan de nakomeling
schap zonder twijfel onbe-
Jcend zal blijven, aan den 
koning voorgesteld. Mevrouw 
de BARRY maakte op het hart 
des konings eenen indruk, 
welken' zij zoo wel aan de 
onderrigtingen der bewer
kers van hare fortuin, als 
aan hare schoonheid te dan
ken had> en strekte tot een 
middel voor al de bedriege
rijen en afgunstên der iio-
velingen, die hare gunst 
wisten te winnen. De her-
tog «Ie CHOISEUL , toenmaals 

• • . - • • - ' • A 
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zich voor d e
W a a r d i S ' 01» 

te vernederen: 8<S?teli>»gai 
zelfs beproeven, 2 ,, r f d e 

ning over zijne s d u ^ S t " 
keus te doen b l o z e n ^ C 
z«ne ongenade vvas de vrucï 
van z,,ne edele stoutmoedig 
beid. .LODEWIJK XV, JL 
voelde: ^elf somwijlen % 
schandelijkhëid Zjjne r drif! 
ten: , i k w e e t ; w

J
e l j | z ^ / 

M eens tot <ièrihertog m 
NOA Ï M , E S d a t i k £ * ^ 

FOY opvolg." ^ »• s S ? • 
antwoordde de hertog, even 
als uwe majesteit TPHARÏ 
MOND ODVOW." M^JT, 
]},„„„ S > ; ' Mevrouw DIT 
UARRY deed alles, wat i n 
haar vermogen was, om de 
f^wetpen van d e n ' k a n s e l 
lier MAUPEOU te doen Se-'; 

schilderij van KAREI. I . , 

vtugtende, voorstelde, te» 
geschenke; welke sch I d S 
«°g op het Mmeuni g 2 -
den wordt. Deze schildêriï ' 
werdJn een e e n z a a m ' v 5 
trek der. gravin, regtteoïö 
over de plaats waar L S o 'nJZ 
•XV., wanneer hij zich S? 

Knapst 
««* «ö « e s c h u i e r ^ " 
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af houwen » even als dat van 
Engeland het hoofd van 
KAREI. heeft doen rollen." 
Zy misbruikte de zwakheid 
en verblindheid desmonatehs, 
om naar haar -welgevallen 
'slands schatkist uitteput-
ten. Men maakte onnoeme
lijke kosten voor haar; men 
Bouwde en meubelde op eens 
kostbare wijze het paveljoen 
van LUCIEXXB, om haar tot 
een lusthuiss te dienen. Na 
den dood des konïngs werd 
zij in de abdij van Pont-
aux - Dames opgesloten, al
waar zij , zoo als men zegt, 
geheel zedig leefde, en veel 
achting voor den godsdienst 
aan den dag legde. Haar 
gedragverzaehtte weldra deze 
soort van ballingschap: het 
lusthuïs van LUCIENNE werd 
haar teruggegeven, benevens 
eene jaarwedde om te kun
nen bestaan. Zij verscheen 
niet meer aan het hof, ver-

f enoegde zich enkel pe t 
aar huis te verfraaijen, en 

hleef daar, tot dat de om
wenteling haar hetzelve deed 
verlaten. De gehechtheid 
4ie zij voor de koninklijke 
zaak 'behouden had, deed 
haar hare edelgesteenten te 
Londen verkoopen, en het 
j?eld, dat zij er voor ontving 
besteden, öm de hier en 
daar verspreide wrakken der 
monarchie te helpen; deze 
verknochtheid kostte haar het 
leven, zij werd door het 
5 S W » geregtshof 
bewfc.ld.gdalsdeelineene 

den rouw des dwingeland» 
naar Londen overgebragt te 
hebben. Den 6 December 
1793 werd zij naar het scha
vot geleid, en toonde in 
dien iaatsten oogenblik eena 
zwakheid bijna onvergeeflijk 
voor eene vrouw, en der 
zaak, waarvoor zij stierf, 

'] onwaardig. Zij hief een ge
weldig geschreeuw aan, riep 
het medelijden des volks in» 
en riep . op den oogenblik 
dat haar den doodelijken slag 
zou worden toegebragt: Mijn, 
Beer de beul, nog een oö* 
genblik. Er is aangaande 
de gravin DE BXRRY iii-he.t'. 
licht verschenen: l.o Let--
tres de Madame J)V BARRT 
(Brieven van Mevrouw JDV 
BAMIY) 1779 in S.vo -,- 3.0 
Anecdoles de Madame la 
Comtesse DVBARRV .{Anek-, 
daten van Mevrouw de Gra
vin DVBARRY) 2Dl.nin 12>d 

. BABRY , (JpAiiLüs DE) een 
Jesuit,' in 1587 te Leticate, 
in het bisdom Narbonne * ge
boren, overleed, den 28 Julij 
1661, Hij; heeft een groot 
aantal godsdienstige werkjes 
in het licht gegeven, die 
tegenwoordig bijna niet ber 
kend zijn, dan door dé Cen
suur, Welke de meeste on
dergaan hebben. Het be
ruchtste is dat, hetwelk te» 
titel voert: Bet p«r*W»i 
voor PihhAGtA geopend, 
door honderd devolten tot 
demoeder Gods, J#«»1636 
in 12.° Hetzelve werd ver
scheidene malen herdrukt. 
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Zie hetgeen de Heer JPAS-
öAii in zijne brieven aan 
dèn provinciaal van hetzelve 
zegt. De andere werken 
van dezen Jesuit zijn in de 
bibliotheek, der schrijvers 
van de sociëteit door SOT-
WEI. opgegeven. 

BARRY (RENATÜS) was een 
Parijzenaar, en nam dé» ti
tel aans van raadsheer en 
geschiedschrijver des kö^ 
nings. Hij heeft echter wei
nig aan de geschiedenis van 
Frankrijk gewerkt, en men 
kent van hem enkel, eene 
Beknopte levensbeschrijving 
vahLoDEWHjt XIII., voor
komende in het werk, geti-» 
teld: Lesiriomphes deLoUlS 
U Jttste, in fol. 1649. De 
werken van RENATÜS BAR
RY , loopen over de rede-
neerkunde, de welsprekend
heid en de zedekundè. Men 
tnaakte vroeger nog wel ge
bruik van zijne Rhètorique 
Fran^aise (Franse Ae Wel-, 
spreehkunde), in 4. t0 1653, 
en verscheidene malen in 
12.° herdrukt, van welke 
men zich échter sedert lang 
niet meel' bedient, wijl 
men over dat onderwerp veel 
hetere werken heeft, die 
meer verdienen beoefend te 
worden. In de uitgave van 
1665, 2 Dl." in 12.° draagt 
liet eerste den bovengenoem
d e titel en hét tweede: Les 
*ecreU de natte langue(De 
&eheitnm onzer taal). Zijne 
•*">(?% in 12.° aa» den Heer 

p CoxEiTER, een' vriend van 
ennteSCpiV-e-r « P l a g e n , en te Parv, in i 6 6 0 ° m e t 
«ene voorrede over d e w i j s . 
begeerte gedrukt, zijn e %.m 
deleer in 1663 i n £ £ * T 
drukt, en zijne JVatuurkuni 
de in 3 Dl.« in 12.° in 1671 
met zijne Bovennatuurkun-* 
de, worden niet zeer ge« 
zocht. Men vindt er echten 
zeer̂  schoone zaken in, en 
vele dergene, die over de* 
ze onderwerpen schreven, 
hebben er gebruik van kan
nen maken. Dealgemeene 
titel zijner Logica is déze: 
La Jine Philosophie", ac* 
commodée h l'intemgsnce. 
des Dames {De verfijnde 
wijsbegeerte naar de vat
baarheid der Dames ingè* 
rigt). De minst bekende 
der werken van RENATÜS: 
BARRY, zijn zijne Conver-, 
sations (Gesprekken) , ia 
twee deelen in 4. t0 in 1675 
gedrukt, en zijne Wijze,, 
om eene redevoering wel 
uittespreken, *n dezelve met 
kracht voortedragen, die in 
1679 te Parijs in Ii2.0 ïsf 
in het licht gekomen. 

BARRY (FRANCISCUS) een 
beroemd Fransch regtsge-
leerde der zeventiende eeuw, 
heeft in 1653 zamengesteld 
en in het licht gegeven s De 
suceessionilus Testatietln-
testati* -

BARRY (GIRATJI.Ï>) heeft on
der den titel van de Mwa-

A a 3 

\ 



405 »B. A. R. 

MUbus Mihémkoe, eene be
schrijving van Ierland in 
het Echt gegeven, welke hij 
met zoo vele fabels door-
anengd; heeft, dat oordeel
kundige personen er slechts 
•door geërgerd kunnen zijn* 
i>it gebrek is zonder ver-
schooning, daar Jiij , alles 
heter had. kunnen weten; 
als zijnde door HENDRIK I I . 
naar Ierland gezonden, om 
«r; zijnen zoon JOAÏSSSES te 
vergezellen, toen die vorst 
van dat eiland bezit ging 
nemen; zijn werk', is des
niettemin door twee. ver
schillende handen in het 
jEngelsch Vertaald. V • 

BARSABAS, bijgenaamd de 
J&egt'omrdige,- een der eer
ste leerlingen van JESUS 
CHRISTUS, werd na de He
melvaart des Verlossers, met 
MATBIAS voorgesteld,- om de 
iplaats van JUDAS te vervan
gen. jVfenr weet, niets bij
zonders noch.van zijn leven 
noch van zijnen, dood. — 
BARSABAS is ook de bijnaam 
van JUDAS, eenen anderen 
leerling, "waarover er in de 
Handelingen wordt gespro
ken , en die, met eenige an
deren naar Antiochië werd 
gezonden, om er den brief 
overtebrengen,'waarin de 
Apostelen verslag gaven van 
datgene, wat erin de kerk
vergadering van Jeruzalem 
besloten was, 

k\?u?xn^> ? e n Armeniër, 
Pw- WJ zJjne natie voor zeer 

geleerd doorging. De patri
arch CYRILLUS LUCAS, ont
moette hem te Jeruzalem in 
de kerk van het Heilige 
Graf;, en wilde zich met hem 
onderhouden. * Wijl de Ar
meniërs geloofden, dat JE
SUS CHRISTUS enkel in schijn 
geleden had, zoo maakte 
CYRILLUS hem verscheidene 
tegenwerpingen. De Arme
niër, niet wetende wat te 
antwoorden, bedacht - de vol
gende list, om zich te red
den en om, .volgens hem, 
al die geschilpunten in één. 
woord te" beslechten: «rik 
weef, zeide hij, dat de Ar
menische godsdienst^ heili
ger is dan dé uwe j . want 
in de vaste leeft gij van 
bobnen, êH andere groenten, 
die wormen in menigte, en 
veel bederf voortbrengen, 
maar wij nemen de zinde
lijkheid en zuiverheid Jn: 
acht',, die het bijzondere 
kenmerk, van* den Christen 
z i p , wij mogen zelfs, geene 
dier dingen aanraken, wel
ke op vastendagen verboden 
zijn," Daaruit, kan men oor
deel en , besluit CYRII&ÜS op 
welke „ gronden deze sekte 
zich beroept, die zich be
roemt in het Catholijke ge
loof te volharden. Het is 
op dezen zandgrond dat hun
ne geestelijken, l i n " n \ ei-i 

gene" zaligheid, en die hun
ner aanhangers bouwen. De 
geestelijken worden door de 
A.rmeni'ërs als aardsch* go
den beschouwd, wijl zy zich 
in de vaste van groenten 
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„ BARSUMAS, Abt onder de 
"Eutychianen, was in 449 

; hij het, Concilie van Ëfeze 
tegenwoordig , dat uit hoof
de van de geweldenarijen^ 
die er in gepleegd werden., 
den naam van struikrooverij 
verkreeg.:, rBARSinvjAs was 
een dergene , , die FLAVIA-
NüS van Antioc/dë het meest 
kwelden j ook, was hij in 
461 bij de kerkvergadering 
vatt Cfyalcedonië tegenwoor
dig,; maar, zpodra hij ver
scheen, vraagden de Bis
schoppen eenpariglijk, dat 
hij mogt teruggezonden wor^ 
den. De Grieksche, Egypr 
tische, Syrische en Chal* 
«Jeeuwsclie 'schrijvers komen 
overeen, dat BARSUMAS , een 
dei* hoofden der scnool yan 
Edessa, en die door IUBU-; 
IA was verjaagd, geworden, 
de eerste was, die het Nes-
torianismus in het Oosten 
Verspreidde. Hij werd in 
453 tot Bisschop van Nisi-
Më benoemd ̂ , bestuurde die 
kerk.tpt in 489, en deed 
alle moeite, om de Ghal-
dëérs feh Perzers in zijne 
gevoelens overtehalen. -JHijr 
bediende zich te die» einde 
van den invloed, dien hij. 
op den geest van PHEROSE-, 
Vs, koning vah Perzië had ,-
die, op zijnen aandrang, 
SABUAS , Aartsbisschop van 
Releiicia en van Clesïphon-
*e» die zich' tegen zijne 
dvvalingen verzette, deed 

sterven. BARSUMAS verza
melde ook verscheidene 
kerkvergaderingen in Per zie 
en m Assyrië, in welke hij 
de leer: en tucht der kerk 
omverwierp. BARSUMAS rigt-
te te Nisibiëeene school 
op, waaruit véle.geleerden, 
ontsproten,, die ter verdedi
ging der gevoelens van NES-
TORIUS schreven. , NARSES 
volgde BARSUWAS op den 
stoel van Nisibië pp, ett 
volgde zijne voetstappen. 
liet; is .klaarblijkelijk,,, dat 
dé Abt ^BARSUMAS een andejc-
i's. dart BARSÜMAS , ^isschog, 
van Nisibië, - daar de «ene 
een Eutychiaan en de andej-
re een Ncstoriaan is ; intus-
schen schijnt de gfleprde 
D. CALMET dëzeïve niet ge* 
imeg onderscheiden ''iè ,Keb?, 
ben. \'7*,.'.-' ,'',';;'• :•'[ 

BARTAS (WILLEM DE SAL-
LÜSTE DU) werd te Montfort 
in 1544 geboren, en niet op 
het landgoed Bartas in Ar-< 
magnac. HENDRIK IV., dien 
hij 'met zijnen degen diende, 
en met zijne verzen bezong , 
zond hem naar Engeland, 
Denemarken en Schotland^ 
Onder den Maarschalk, DÉ 
MATIGNON, had hij,in Gas-, 
cogne het bevel over eene 
Compagnie ruiterij. Hij was 
Calvinist en overleed in ï 590-
Het werk, dat het meeste 
heeft toegebragt, om zijnen 
naam'beroemd te maken, is 
het dichtstuk getiteld: Se-
maine de fa Créalion du 
4 - , .-• 



408 B A B . 

toonde (Scheppingmeek) in 
7 hoeken; datgevolgd is ge
worden door Seconde seniai-
fie ou VEïifance du monde 
(Tweede week, ofdekindsch-
Jieid der wereld) PETRUS DE 
X'OSTAL zegt (in een slecht 
Klinkdicht ter eere van DÜ 
BARTAS , dat die Heer aan 
het hoofd van zijn gedicht 
heeft geplaatst), dat dit hoek 
grooter is dan de gekeele 
mrett. Men wil ook, tlat 
«ONSA.HD hem eene gouden 
fen ten geschenke zou heb
toen gegeven, ei-bijvoegendc, 
tlat fiy meeriniène week had 
gedaan dan hij, hoezeer Mi 

f^feieven ten uitvoer had 
ZIT ^«Sen; maar de 

^ch aan DORAT zijn' vriend 
«noudenmeesterondevol-

Piat, flaamv onzuiver en 

Ml de S ' T ?,JV"noemt 

«ondel» //»•/,. *?01<vs, de 

»««.nt, vmdt m e n 

dezelve echter menigvuldig 
in vele verwaande schrij
vers , die veel naar dezel
ve gelijken 5 en indien dé 
verbastering der wehpfc 
kendheid en het bf« 
van den smaak steeds zoo 
véél veld winnen, zal k • 
Scheppirigsweek weldra aan 
onze jonge dichters en reoV ; 
naars tot voorbeeld kunnen 
dienen. Men heeft van den 
Heer DÜ BARTAS verschei
dene andere werken. Het 
zonderlingste is een klein 
dichtstuk» bij gelegenheid 
Van dè intrede' der koningin 
van Navarrè te Nêrac ver
vaardigd. Drie Nimfen Je-
twisten in hetzelve elkanfe 
de eer, om hare Majesteit te 
groeten. De eerste mrdtó 
haar compliment i j r W 
s c h e ^ e t V e e d e ï n F ^ c 
e n d e d ë r d e i n G a s k o ^ f 
verzen uit. ' Dü ftffi , 
hoewel een slecfcf « 
was echter e e n l f * : 
Zijn werk de Schf «g 
®eek werd- met * r i » 
geestdrift als de beste « ^ 
fcen ontvangen. I " ^ ; 
Zes jaren verschenen er» 
dan ,30 uitgaven varjM", 
ve m hef licht, van , 
kanten stonden er j e ^ 

en verklaarders» j J J , ^ 
navolgers en t e g e n s o j ' . 
Men moet bekennen,**' , . j 
danksdenhpogdr^endenmij 

van DU BARTAS, » ? " % , 
van zijne vergrootingen, 
b e l a g c h e l i } k e S ^ M < e : mcnWèndaareöieschaK 

ling van natuurlijke en ^ 
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jende verzen aantreft; hiertoe 
behooren vooral de volgende, 
Waarin hij bet stelsel van dé 
beweging der aarde verwerpt, 
dat toenmaals nog niet zoo al
gemeen aangenomen was , ais 
het zulks later is geworden: 

I l se trouve entre nous des es-
prits fréiiétiques . , . 

Qui se pcrdent toujours dans 
des sentiei's obliques, 

Qui sans cesse créant des sys-
tèmes nouveaux, 

ProüVënt que la raison git loin 
de leur terveaux. -'-* 

Tels sont, comme je cröis,les 
écrivains qui pensent 

Que ce ne sont les cieux oules 
astres qui dansent !* ! 

A 1'entour de la terrej ainsi 
que la terre fait ', *. .,;.,'••,.-.. 

Chaque jour sur' son" axe un 
tour vraiment parfait; 

Que noussemblons ceux-laqui, 
pour courir fortune, 

Tentent Ie dos flottant de Pa-' 
zure NKPTUNE, 

Et ; nouveaux, croyent voir; 
quand üs quitteiit Ie port 

La nef demeiirer ferme, et re-
culer Ie bord. 

Zijne werken werden in 1611, 
door RIGAUD te Part/s in 
fol, uitgegeven. 

BARTELS (GERARDÜS) een 
bekvvaain Nederfah dsch schil
der , stierf dan de gevolgen 
eener verwonding, hemtloor 
den val van eenen zwaren 
steen op het hoofd veroorzaakt» 

A. 

• ™In (JoANNES of JEAN)» 
in 1650 te Duinkerken ge
boren, was de zoon van ee
nen eenvoudigen v i s s c h e r ; 
doch heeft zijn' naam beroem
der gemaakt , dan wanneer 
hij de zoon Van eenen Vorst 
ware geweest. Reeds sedert 
het jaar 1675 hacl hij de al-
gemeene aandacht, door ver
scheidene "even zoo zonder
l inge alS) stoute daden opge
wekt . Het zoude te wij dloo-
pigzj jn , dezelve alhier alle 
te willen "ontvvikkelen' (*). 
Daar zijne dapperheid bij 
verschillende gelegenheden 
uitgeblonken had , Verkreeg 
hij ïn 1692 het bevel over 
zévëri- fregatten en eenen 
brander. Twee en dertig 
Engelsche. : en Hollandsche 
oorlogsschepen , hielden de 
haven van Duinkerken, inge
sloten. Hij vond het mid
de l , om er doorteboren , en 
den volgenden dag nam hij 
vier rijk-beladene Engelsche 
koopvaardijsehepen weg , die 
naar Ruslandgingen. Daar
op stak hij zes en tacht ig , 
zoo gröotë vaartuigen als 
koopvaardijschepen in brand. 
Vervolgens deed "hij een© 
landing te Neucastet, ver
brandde er omtrent twee 
honderd huizen en nam ee-

a 5 

(*)' Men kan echter niet voorbij, alhier eenen zeer beroemden en 
karaktersehetsenden trek van zijne onversaagdheid aantevoeren. De 
Prins DE CONTI, dienhij uit Polen had afgehaald, moest met .hem 
door de Engelsche vloot dringen, die Datitzis geblokeerd hield; 
P* aulks gelukkig te hebben volbragt, vraagde hem de Prins, Of 
•"'J n«et bevreesd iwas geweest overmeesterd te zullen worden; in 
S ? e " d e e ' e , JDJjtt Prins, antwoordde JAN BARTH, ik had mijn' 

T? «i geval van ongeluk, bij de kruidkamer geplaatst. 
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nen buit mede naar DuinAer-
hen , die pp §00,000 krponen 
geschat werd. Op het, ein
de vqn hetzelfde jaar 1692 
met drie schepen des konings 
naar het Noorden gekruist 
hebbende,,ontmoette hij ee
ne Hollandsche vloot met 
jkoren beladen. Dezelve werd 
door drie oörlogschepen ge
dekt, BARTH viel dezelve 
aan, veroverde er een, na 
de beide andere pp devlugt 
te hebben gejaagd, en maak
te zich meester van zestien 
schepen dier vloot. In 1693 
had hij het bevel over het 
schip (e .Glorieus yvm 66 
stukken, Pm in de zeemagt 
onder TOURVILLE te dienen, 
die de vloot van Smirna p« 
verrompelde. BAKTH J dje 
van de vloot verwijderd was, 
geraakt, ontmoette in de na
bijheid .van Faro, zes Hol-
landsche sch.eperi', die afle 
rijk beladen waren; hij deed 
dezelve stranden ,en verbran
den. De, zeeheld, steeds 
werkzaam en onvermoeid, 
Vertrok eenige maanden daar-, 
na met zes oörlogschepen, 
om uit de haven van Vle-
keren, eene vloot met koren 
geladen naar Frankrijk té 
vervoeren. Hij bragt dezel
ve gelukkiglijk te Duinker-

h «oewel <*e Engelschen 
en Hollanders groote fregat- „ 
tenihadden geZOnden,om zulks 
te beletten. In het begin van 1 
«en zomer van het jaar 1694, 
•jak hij met dezelfde schepen 
£•«£'* o m v o o r l e n i n g des 

Iadene vloot optezoeken, die 
in de verschillende havens 
van het Noorden was gei/e-
ven. Deze vloot was reeds 
ten getalle van meer ènion-
derd, zeilen onder het gelei
de van twee Deenschestk-
pen en een Zweedsch scM{ 
vertrokken. Dezelve werd 
ontmoet .tusschen 'Texel® , 
het Vlie, door den Vriëschea J 
Schout bij nacht, HIJJDE »B 1 
VRIES, die het bevel voer
de over een smaldeel ,• hf 
staande uit acht ooiïogssche-
pen, en had geene moeite, 
om zich meester temaken 
van de vloot. Nlaarden vol
genden dag ontmoette hem 
SARTH óp de 'hoogte van 
Texel, én! ontnam hem zij
nen buit, veroverde tweean
dere' schepen, en nam «ten 
Schout-bij-nacht gevangen-
Door deze stoute daad ver
kreeg hij'brïëven van aj" ' 

dom. Twee* j a r e n / * " ' 
in 1696 veroorzaakte «* 
BARTH de» Nederland™ 
een aanmerkelijk ven} » 
door zich van een gedee" 
hunner vloot meester te ^ 
k e n , d a t h y o p e e n e n a g d 
van zes uren van het eiw 
Vlieland ontmoette. W 
smaldeel- bestond wt a« 
oorlogsschepen^ 5 ^ 

pers, en de Hollandse»* 
uft 106 koopvaardyscheF» 
en eenige fregat/en- »** 
vie ldezl lveheviglyk^ J 
klampte het schip Tan « 
bevelhebber zelfs aan boem 
veroverde 30 k f f t l i 
en vier der galeischepei 
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Hij kon echter van zijne ver
overing geen gebruik maken. 
Daar hij bijna onmiddellijk, 
door twaalf Hollandsche oor-
Jogschepen werd ontmoet, 
die eenë vloot geleidden, 
welke naar het Noorden be-; 
stemd was; hij was dus 
genoodzaakt zijnen buit in 
brand te steken, om te be-, 
letten, dat dezelve weder 
in handen der vijanden viel; 
enkel door zijn snel zeilen; 
kón hij zich aan de vervol
ging van 'eenige andere sche
pen onttrekken. Deze be
roemde zeeheld, overleed 
tot groot verlies van zijn 
•vaderland, in 1602. Zonder 
bescherming en zonder ëeni-
gen anderen steun dan zich 
zelven, werd hij bevelheb
ber van een smaldeel, na 
al de rangen der zeemagt 
te hebben doorgelöopen. Hij 
was lang van gestalte, 
kloek, Avelgemaakt van leest, 
ofschoon eenigzins grof van 
gelaat. Hij kon noch lezen, 
noch schrijven, daar hij niet 
meer geleerd had, dan zij
nen naam te zetten. Öij 
sprak weinig en slecht, was 
onbekend met hetgene men 
wellevendheid noemt, zich 
altijd en overal als een 
matroos gedragende en uit
drukkende. — Eens bevond 
zich BARTH te Versailles, 
toen de koning hem zeide: 
* JAN BARTH, ik heb u tot 
bevelhebber van een smal* 
deel benoemd." — » Daar
i n hebt gij zeer wel ge
daan, Sire!" was hetnaïve 
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BARTH (KASPAR VON) stam
de uit een zeer oud Beijersch 
geslacht, waarvan de stam
vaders reeds ten tijde der 
Karölingers beroemd waren, 
werd in 1587, te Custriti 
geboren en was een zeer be
roemde geleerde, dieinl658 
in het JPaulinum te Leipzig 
stierf. Zijne studiën liepen 
over beoordeelende Verhan
delingen en Verklaringen p-
ver de gezamenlijke oudheid 
en letterkunde der kerkelij
ke schrijvers, waarbij eene 
voorbeeldelooze belezenheid, 

i antwoord van den zeeheld. 
De hovelmg€n lachten luide 
hierover, de k o n i n g z a „ 
hen echter ernstig a | n j e° 
zeide: », Dit is het antwoord 
van eenen man, die 2 y n e 
waarde gevoelt." — Toen 
de ridder DE FORBIN hem in 
1691 aan het hof bragt, zei
den dè snaken van Versail
les tot elkander: » Laat ons 
den ridder DE FORBIN gaan. 
zien», die dén beer geleidt." 
Hij bood zich aan , zegt men, 
in eenegoudlakenjsche, broek,-
met zilver-laken gevoederd^ 
en de hinder die deze voe
ring' hem veïoorzaakte gaf 
hem een vrij koddig voor
komen. JAN BARTH . was 
enkel op zijn schip in zijn 
element; zeer geschikt voor 
eene /stoute onderneming, 
maar onbekwaam, om -een, 
ingewikkeld ontwerp ten uit* 
voer te brengen. Zijne le
vensbeschrijving is in 1782 9 
in 12."io in het licht gegeven. 
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enzijnzèergetrouwgeheugen, 
hem van groot vooxdeel waren. 

•; BARTH (GfoDEFRinus), 'een 
bekwaam regtsgeleerde te 
Lêipzig, en Bijzitter van de 
fcchepens-bank, van het kem-
yorstendom SaAsen, welke 
M die stad gehouden werd. 
Hy werd aldaar den 12 Oc-
tober 1650„geboren, eri be
oefende er de Humaniora, 
en wijdde zich in 1668 aan 
™ wetenschappen tóe, waar-
ïn ï , J '^.l670*«"BMh6lier 
TOrfcr?Jgbege^ow,itdbe--
reeds a l '

 6 n ^ « « g d e toen 

«te plaats b e , J a \ n d e eer-

^^ndveS'hSf" 

^oorloopen S ? te, h e b b e n 

*«'ee j S ' « «"«g hij z i c h 

eigende j a a r * ; , I n hefc 

^ v a h R E ^ N l T 5 , E T « « » , 
Zoon van RIT N T S T D , E TRÏC H , 

o «"« Iienj m 1679, JQ 

hoedanigheid van Gouverneur 
aan de Universiteit, waawo 
hij > den 28 September m, 
na de inwijdings Tfiesü,Üe 
Beneficio abstinenii kere-
ditale' paternu^ adefictm 
retimndi aceeptam doto», 
oc'casiom L. 1\'.:K. deié 
collatione, te hebben ia-
dedigd, te,Bazel den D«' j 
toralen hoed ontving. H| ! 
practiseerde vervolgens te 
Leipzig, gaf er lessen, en 
had verscheidene Graven tot 
leerlingen. Zijn HodegeU 
Forensis, cimlis et CrimV 
ftffl&s wordt zéér op prijs ge
steld , e» behalye.de genoem
de verhandelingen, !heeft hij 
er nog verscheiden andere 
in het licht gegeven, waar
van de meeste niet zonder ver
diensten zijn. &j overleed 
den 21 Junijl728, na reeds 
sedert verscheidene jaren met; 
hevige: kolijken, en de jicht 
geworsteld te heböen.j 

BARTHS.:— Zie Taw»»- i 

BARTHIS :• (NICOMAS,.1'1'"; 
«As) , .wn Tooneel;dij; 
werd te Marseille m\f 
geboren. Hij onderschep 
zich bij de Vaders van »» 
Oratorium van Jnilhjv» 
waarbij zijne eerste studie' 

gen aanleg voor de^cm*. 
liet blijken. H(j J?gon z n 
letterkundige 1Q^T H-leiiencunaige i w r " - ' « j . 
eenige losse stukjes. ' 
mateur (De liefhelhr), ^ 
MèrejJame (De $*£*<* 
ftge moeder) m f # e ^ 

http://behalye.de
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jaer&onnel (De Personele 
man), vonden niet veel bij
val op het tooneel; les Faus-
ses infidélités (De gewaan
de irouweloosïtisden), een 
stuk, dat volgens het oor
deel van LA HARPE beter i s , 
dan al wat er in dien smaak 
sedert DUFRESNY gespeeldis, 
verschafte hem méér roem. 
BARTAS beproefde om de 
Ars amatori van Ovimus, in 
Fransche < verzen te vertalen, 
maar het verlangen , om vol
gens eigen vinding te schre
ven, deed hem.zijnen arbeid 
vaarwel zeggen, om zelfs 
eene kunst om te. beminnen 
zanien te stellen ,,;:die niet 
gedrukt is geworden, maar 
waarvan men eenige frag
menten vindt in zijne CEu-
vres choisies (Uitgezochte 
werken), in 18 J1 door de 
zorg van den Heer FAYQIXE 
gedrukt. Deze vrdïijke en 
beminnelijke* maar zoo hoof
dige en veranderlijke dich
ter, dat THOMAS van hem 
zeide: * Hij heeft mij inde 
vriendschap al de stormen 
der liefde doen vinden," o-
verleed den 17 Junij .1785. 
Op zijn sterfbed liggende , 
kwam een zijner vrienden 
hem een kaartje brengen voor . 
de eerste voorstelling van 
IpiiiGENië'' en Tanride van 
PICCINI : > Wel, mijn vriend, 
antwoordde hij , men staat; 
°P het punt, om mij naar 
**e kerk te brengen; ik kan 
ttaa* de Opera niet gaan." 
f<ene loerterij, die zeker zeer 
e n onpas was, op eenenoo-
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genblik, waarop veel ernsti
ger denkbeelden hem hadden 
behooren bezig t e houden. 

B A K T H E L (JoANNESLl{;ASpERy 
een Buitsche regtsgeleerdéï 
werd; in 1697 te Iützingen 
in het Wurzhurgsche gebo-
ren. Reeds vroeg openbaarde 
hij zijne neiging voor de be
oefening der regten, en, be
gaf zich naat Rome om zijne 
kennis in dat vak te vol-, 
inaken. Hij had daar tot mees
ter den beroemden Kardi
naal LAMBERTINI, later. Paus , 
onder den- naam : van BENE-, 
DICTUS XXV.; in 1727 keer
de hij naair zijn vaderland 
terug, werd tot regent be
noemd bij het Seminarie, en. 
tot.Hoogleeraar van het Ca
nonieke regt bij de Univer
siteit. Hij werd in vervolg 
van tijd, deken der Kano-
niken, en onder-Kanselier 
der Universiteit. Hy. WM 
het , die het eerst het ca
nonieke regt met de kerke
lijke en staatkundige geschie
denis verbond, die in den 
geest der kerkelijke wetten 
doordrong, de kerkelijke 
Constitutie van Duitschland, 
die hare bijzondere zamen-
stelJing en grondbeginselen 
heeft onderzocht, daar vroe
ger de geheele beoefening, 
van het Canonieke Begt, en
kel bestaan had in het her
halen der Deeretuliën en de 
Commentariën van het Hof 
van Rome. Zijne voornaam
ste werken zijn: 1° Historia 
pacificatiouum impern cir-

K. 
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ca religionem " consiètens, 
Wurzburg, 1756, in 4">— 
2° De jure reformandi an-
tiquo et novo, ibid. 1744, 
in 4t0. — 3° De restituta 
Canonicarwn in Germania 
electionem politia, ibid. 
1749, — 4° Tractatus de 
eo quod circa libertatem eoc-
ercitii religionis ex lege di~ 
vina et ex lege imperiijus-
tuqi est, 1764, in 4">. — 
BARTHEL overleed te Wurz-
lurg den 8 April 1761. 

BAwrafauEm (Nicouus), 
een Benediktijner uit de vijf
tiende eeuw, te Loches ge
boren, heeft Latijnsche ge
dichten vervaardigd, die zeer 
zeldzaam voorkomen, en 
waarvan de titels zijn: E-
Plëramata,Momia,Ennwei 
ó deelen> i i8vo : de beide 
eerste zonder jaarmez-fc, het 
tóe van 1531, bevat i n k ! 
ken over godvruchtige on-

« f e » . et contemplaiim, 
lÜfj ?n 8vo> in onrijm. -

$** ^ Bedrijven, ' l531, 

BARTHÉIEMV (JOANNES JA-
COBÜS) Werd den 20 Janua-
S " 1 6 * 8 Ca"**> bij ^ M -
fcfi°re.?V fflJ gevoel-

eenen g ^ 2 n r r t e j ' e U ? d 
talen ™ J «st-voor- de 

oiitUt%tnreri 

S7dSff^den' le^e J ^ ^ h e t G r i e k s c h ^ e t 

Hebreeuwsch en Syrisch, en 
omhelsde er den geestelijken 
staat. Hij kwam te Parij's 
en werd er zeer wel onthaald 
door GROS DE BOZE, die het 
opzigt over de gedenkpen
ningen van het Kabinet des 
konings met hem deelde, fc 
1747, na den dood van Bc-
BETTE, lid van deAkadeiè j 
der opschriften, werd Ba* i 
TIIÉLEMY, verkozen, o» 
hem optevolgen, en tevens 
als lid van de koninklijke 
maatschappij van /jonden aan* 
genomen.; JNFadat BOZE mede 
overleden was, werd hij ge
kozen, om zijne p a t s t e 
vervangen, en toonde zich 
door zijne talenten en zijne 
kunst, om de waarheid f 
het duistere doolhof der ge-
denkpenningkunde te • «J-
vvikkelen,waardi2 zpen be
schermer optevolgeiv m 
deed eene reis naar Rotne, 
alwaar hij het ^ffZ > 
zaische werk vanP«^g{ ' , : 
verklaarde, e n f t * i 
lijk bewees dat h e t ^ X 

eere van Keizer ^kf,„kr 
en niet^van den ***» \ 
Sylla, noch van den ove 
winnaar der * • « « • : * £ . : 
ANDER, vervaardigd was-
l e e r d e h i j t e ^ ; ^ S , ; 
de Gravin DE Ö TXn r g E t , j , 
Me, Henogiri ^ ° % 
kennen, voor welkharteijjk 

genegenheid Z"Z „,v over 
w a s r d a t S A ^ - C ^ C . 
hunne betrekkingen «pa** 
de , gezegd ^{Jgj^i, 
veertigjarige y g * S V 
zoo zuiver als de dewg"> 
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zwakten in volgende jaren 
den indruk niet, welken de 
zeldzame en treffende hoe
danigheden dezer eerbied
waardige vriendin op hem 
gemaakt hadden." Men kan 
ligtelijk denken, dat de Her
tog vanCHOISEUI., tot hetmi-
nisterie gekomen, denlleer, 
BARTHÉÏIEMY niet verzuimde j 
maar hetgene, walmen ook 
tveet, is dat déze geleerde, 
nooit dan niet de grootste 
bescheidenheid", en belange
loosheid, van ;de alvermo
gende gunst des staatsdie
naars gebruik Maakte. De 
Gedenkschriften der Akade-
mie van opschriften beva'ttetf 
een groot aantal zijner Ver
handelingen over zeldzame 
gedenkpenningen, over een 
opschrift van Amgklea ; de 
kennis der oude schriften 
{Palèographié) in zoo verre 
dezelve betrekking hebben 
tot de gedenkpenningkunde, 
het Palmyriseh alphabet, de 
Palmyrische, Egyptische en 
Phenicische taal, de Finan
ciële Staat van Athene,. de 
gedenkteekenen van Rome, 
de oorsprong der 'Sinezett 
enz. Men heeft Verscheidene 
andere werken van BARTHÉ-
IEMY afzonderlijk gedrukt te 
weten: 1.° Les amours de 
CARITE et de POLYDORE, 
(De mnnarijën van CAMTES 
en PoiXDORA) Parijs, 1760, 
in 12*° Dit werk is in ver
be iden andere talen, zoo 
a l s in het Hoogduitsch, En
gelsen, JSpaansch, Neder-
awtsch en Zweedsch rer-

• r2A Stremt mar~ 
qms d Ox.iVlBRI mr deg 
monmiensphéniciens {Brief 
aan den Markgraaf B» QLÏ 

gedenkteekenen), Parus 
j 1766, in 4.to 3.° Entreiien 
''• sur T état de la musique 

grecque, {Gesprek over den 
staat der Grieksche toon-

\ kunst), 1777 , Parijs, in 
'> 8»vo Dit werk is bijna we

der geheel in de Rëize van, 
: den jongen' ANAÏÜÏARSIS in-

gesmolten. +~ '4.° Voyagê du 
: jèüne ANACHARSIS en Grèce 
' (ïteize van den jongen ANA-

CHARSIS in Griekenland) 
Parijs DEBÜRE , 1788 , 4 dl." 
in -4.«> en Atlas; — 17S9, 

\ 1790 7dL«-in 8 > : en Atlas 
* id'-'4it0 De schoonste aller 

uitgaven is die, welke Di-
ÖOT, in 1799, in 7 d.1" gr. 
in 4. t 0 en Atlas in 'fok van 
dit werk geleverd heeft. 
De schrijver heeft dertig ja
ren van zijnen leeftijd be
steed , om dit werk zamen-
testellën, dat zeker een der 
schoonste gedenkstukken van 
zijnen roemiis; de wijsgee-
ren j de geschiedschrij vers, 
de mannen van smaak, von
den er alles in , wat. hen 
onderwijzen en behagen kon, 
maar de vereerders van den 

' godsdienst, zagen ex met 
leedwezen trekken in, waarin; 
de wijsbegeerte en de leerstel-
lingen'van den tijdgeest door
straalden. De stijl is aange
naam, hoewel eehigzins wijd-
lobpig; talrijk en volkomen, 
doelmatig aangebragt zijn de 
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Al 
men 

geleerde aanmerkingen, 
deze voordeelen, welke «.-« 
zoo zeldzaam rereenigd vindt, 
hebben dit werk onder de bes
te letterkundige voortbreng
selen der achttiende eeuw 
«rangschikt.. Men vindt 
aan het hoofd van het eerste 
Deel het leven van den abt 
BARTHÉLEMY, door hem zel-
ven beschreven; indien men 
uit hetzelve al niet eenen 
ongeloovige leeft kennen, 
maakt het ten minste zijn 
geloof zeer verdacht. De 
heroemfle NeAet\andsche ge
schiedschrijver STUAUT, heeft 
eene keurige Nederduitsche 
vertaling van dit werk ge
levérd. BARTHÉIEUY heeft 
eene groote menigte Aantee-
keningen nagelaten, hande
lende over gedenkpenningen 
en voorwerpen der oudheid} 
men vindt een groot gedeelte 
derzelve in de Gedenkschrif
ten der Akademie van op
schriften. BABTHÉMJMY tot 
dusverre voornamelijk als 
geleerde bekend* schitterde 
eensklaps onder de schrij
vers, en kwam in 1789 zit
ting nemen in de Akademie, 
die hem onder toejuiching 
hare deuren opende. LODE-
WUK XVI. liet hem in het 
•volgende jaar den post van 
eersten Bibliothecaris aan
bieden, dien hij weigerde 
aantenemen. De omwente
ling beroofde hem van een 
inkomen van 25,000 livres 
en bragfc hem in eenen 
staat, die zeer aan de 
behoefte grensde; den 2 

September werd hij in de 
gevangenis dex Madelonnei» 
tes opgesloten, en zestien 
uren daarna weder in vrij
heid gesteld. Hij wendde 
zijnen hoogen ouderdom voor, 
om den post van Bibliothe
caris, dien PARE, Minislee 
van'Binnenlandsche Zake», 
hem deed aanbieden, « 
de hand te kunnen wij» 
Hij was gewoon de omwen
teling eene openbaring te 
noemen, en behoorde waat-
schijnlijk niet tot het getal 
dergene, die de verschrik
kelijke uitwerkselen hadden 
voorzien , welke haar moes
ten vergezellen , en aan wie 
Zij bij gevolg niets vereen-
baardVad. Met zijne wi£ 
<hm filozoferende, en onder 

K t lezen van den 4**** 
des eersten Boetei van •tto« 
IUTIUS, overleed B.^HEI.E-
MY den 30 April 179* 
S A l N T E - C E O I X / ^ f ^ ' 
DE BoüFFLERS 1 ^ ^ j 
lofrede geschreven» 

B A I I T H È M A (LODEWIIK)^ 

Bologne in Italië, «" ." j 
Ie ouders f ^ ^ ^ » ; 

onder keizer JVUxi»» 

te reizen. _«',} ",\p verVol* 
eerst riaav^t'lt0Pie,

Ara5ië, 
gens naar WW** gevan-
alwaarhij eene lang" B.pf l f> 

hap verdui 
Syrië en 

ai waar IUJ cw» - v •pet" 
genschap v e r d u » ^ ft 

ztëi Syrië %*$%**> 
Italië teruggekeerd£J 
gaf hij eene .besonry ^ 
van al zyne wn*en ^ 
deelen in het licht- » 
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reisbeschrijving is . in het 
Nederduitsch, en in 4.". 
met schoone platen gedrukt. 

. B A R T H E Z (PAULUS JOZEF), 
honorair hoogleeraar der .ge-v. 
neeskundige faculteit. :van 
Monipellier, raadgevend ge
neesheer van .BONAPARTE, 
lid van het legioen van eer, 
en deelgenoot van het Insti
tuut, Werd te Monipellier 
den 11 December 1734 ge
boren ; zijn vader rkeijgs-j 
bouwkundige der provincie 
Languedocj bewoonde 'iV«r-
honne, daar was het,- dat. 
de jonge BARTHEZ zijne eer
ste studiën volbragt. Zjjne 
neiging scheen zich tot den, 
geestelijken staat te bepa
len', zijn vader belette hem* 
dezelve optevolgen , en liè.t 
hem te Monipellier zijne 
geneeskundige < Cursus 'be
ginnen j in 1759 Averd hij 
tot Doctor bevorderd. Bran
dende van verlangen, om 
zijne talenten'te volmaken, 
kwam hij te Parij's, alwaar 
jrijn bestendige lust voor de-
verhevene bespiegelingen -,.; 
en .wei-ligt ook de vermetel
heid zijner gevoelens in het 
stuk van godsdienst, ham-
bijzonder met vele geleer
den ea hedendaagsche wijs-, 
geeren verbonden. In 1758 
werd hij in de legers ge-
«niploijeerd,. oefende er 
z'jn beroep met het beste 
|evolg uit, en keerde naat 
•* <"">js terug : ten 'gevolge 
eener votkoorts, van. -welke 

der medewedceï ™* ' * » ; 

Journal des Savantm 
blad der Geleerden)}^' 
er een leerstoel der FaculU 
teit te Monipellier kwam-

I opentestaan, betwistte hij 
denzelven in eene mededin
ging , verkreeg denzelven, 
en g ing . zich in die stad 
onder da goede hoogleera
ren, onderscheiden, welke 
er zich reeds bevonden. Ee-
ne sierlijke en ongedwón-* 
gene welsprekendheid, ver-
eenigd met eène uitgebreide 
kunde, welke hij in de We
tenschap, die hij onderwees 
reeds verkregen had, over
laadden hem met roem. In 
1770 \ve\-d hij als raadple
gend geneesheer des ko-
nings, met een brevet van 
staatsraad, en eene jaar
wedde van honderd JJouis~ 
d'or naar de hoofdstad be
roepen ; eenigen tijd daarna 
werd hij in de plaats van 
TRONCHIN verkozen, om de 
eerste geneesheer van den 
hertog van Orlewis té zijn. 
Ten tijde van de omwente
ling begaf hij zich naar 
Carcassonne, alwaar hij on
bekend zocht te leven; nai 
de herstelling der genees
kundige scholen:, werd BAR
THEZ tot honorair hoogleer
aar der faculteit van Mpitt-
pellierhenomïd, ea; eeni
gen tijd daarna ontving hij 
nieuwe gunstbewijzen van 

II het hoofd des bestuurs'. lA\-> 
B ' b -••• • ' 
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ne voornaamste werken zijn: 
1.° Oratio de principio vi-
tali hominis, Montpelliër, 
1773,in 4.£0 — 2.d Nova 
doctrina ds funclioiiihus 
corporis kimani, ibicL 1774. 
— 3.° Nouveaux élémens 
de la science de l'Iiomme 
(Nieuice grondregels der 
menschelijke loetenschap), 
ibia. 1778, in S.vo — 4.° 
Traite des maladies gout-
teuses {Verhandeling over 
de jicht.ziekten) 2 Dl.n in 
g vo __ 5.o Traité du l e m 

(Verhandeling mer het 
S r n e ) ' / n

a r y s ' 1807, ia 

(te mèdecine {Geneeskundige 
comuliatiën of raadplegin
gen) 2 pin j n 8 ,JP^S 
1810, door den EU L o t 

M het h0 B t g e g e v e l l t _ J
r < 0 

Al de awitflig o m , d e 

kwaadaarthge koorts den 15 
OctoW 1306. Door zijne 
kunde heeft hij der genees
kunde gwote diensten be-
wezen, maar door zijne se-

sgteft
n sr^f stt 

dui S t Sd\ e r ^ ^ 

ffelirao-f 1! j heöben toe-

staat van het redelooze dier 
vernedert, het hart en den 
geest verstompt, en alle 

• gevoel en hoop vernielt; nie
mand is met de versftófr-
kelijke wijze onbekend, op 
welke hij gestorven is, Ie 
midden, van al het afschu
welijke der twijfeling o 
wanhoop den geest gevenfc i 

BAETHIUS (KISPER) t te 
Ciislrm in 1587 geboren, 
overleed te Leipzig in 1658. 
HIJ verdient eene plaats on
der de vroegrijpe geesten. 
In den ouderdom van 12 ja
ren vertaalde hij de Psal
men vati MviD'm Latijn-
sche verzen; 16 jaren oud 
zijnde, deed hg eene ver
handeling drukken, o«r da 
wijze, om de * ¥ » £ ' 
schrijvers te I f ^ . J 
ENMÜS- tot aan de W«j» • 
van zijnen tijd. $oghe.f 
men van h e n ^ ^ f l 
versaria, een ^ f J T n 
deer in fol. in f ) ° £ : 
verdeeld, Frankfort wj* , 
- 1648. Dit is eenev« ; 
zameling van w n t o * J 
f n op verschiHendegJJ ; 
de en ongewijde scnifl* 
met ophelderingen OT*-^ 
gebruiken en de wetten-
§.0 E e n Commentfjf » 

en 25. j^en ^»"w","-'V/.<jn 
4.» over ftaog^Jiü., 
een ander overtw". t0 pe 

geleerde a a « i a « ^ 8 » *?. er met geen genoegzaam^ 
verleg in verspreid' » ^ 
vroege geleerden h 
meer geheugen dan ooi" 
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en Men moet zich niet ver
wonderen, dat hunne wer-
Jken hen niet overleven. 
Men kan over den smaak 
van BARTHIUS oordeelen, 
door de moeite, die hij ge
nomen heeft, om ARETJNO 
te vertalen. 

BARTHQLE, een beroemde 
regtsgeleerde, door sommi
gen wegens eene kwalijk 
verklaarde uitdrukking zij
ner werken, en welligt ook 
omdat hij zijnen familie
naam niet droeg, voor eenen 
natuurlijken zoon gehouden, 
werd in 1313 te 8asso-Fer~ 
srato, in het markgraafschap 
Ancona geboren. Zijn va
der werd FRANCISCUS BON-
NACURSI genoemd. BARTHOLE 
begon in den ouderdom van 
14 jaren de beoefening van 
het regt, en werd, 20 ja
ren oud zijnde, tot doctor 
bevorderd. Hij was hoog
leeraar in de regten aan ver
scheidene Italiaansche uni
versiteiten , en overleed te 
Perosa in 1356, verschei
dene werken nalatende, te 
fjyon, 1545, in 10 Dl." in 
fol. Verzameld, en in den 
stijl van zijnen tijd geschre
ven , maar die onderwerpen 
bevatten, welke men te ver
geefs elders zoekt. De ge
zondheid van dezen regts
geleerde was zeer zwak, 
«n hij was klein van gestal
te; maar de gebreken des 
"gchaams werden bij hem 
vergoed door de voorregten 

. ; B 
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laa ts ! wa« S » * « " $ ^ 
regtheid. ïffi h ° ' " v o l ,0P-"' 
bij voorkomende S ^ ï ' de koningen te fe^eid 
de gestrengheid ^ n>™ 
geleerdheid ten voordfell 
der magt te doen buige« 
even als toen hij zich, op 
zulk eene koddige wijze 
voor de algemeene lieer-
schappij - der ; Duitsche kei
zers verklaarde. —Zie FRE-
DERIK I . 

BARTHOLET. '— Zie BER-
THOLET FliÊBlALE*. r " 

BARTHOLIN (KASPER), een 
genees -en ontleedkundige , 
werd te Malmoè'' gébbvetty 
en overleed tè Som,' in 
1629, in den ouderdom vaa. 
45 jaren; hij heeft 49 wer
ken in het licht gegeven , 
waarvan wij enkel de vol
gende willen aanhalen, 1.° 
Eene Ontleedkunde, Xeii-
den, 1673, in 8.vo — g." 
Be ïapide nephritico, de 
imicorm, de pygmceis, de 
studio medieo ,'• Koppenha-
gen, 1663> — 3.° Enchiri-
dionphysicum, 1625. — 4.0 

Mamiuctio ad veram phy-
siologiam ex sacris Utteris. 
Dit is een godgeleerd werk, 
ten onregte door sommige 
levensbeschrijvers, als eene 
physiologische verhandeling 
voorgesteld. 

BARTHOLIN (THOMAS) 9 een 
geneesheer, KOOR van den 

b 2 . 
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voorgaande, niet minder 
kundig dan hij, overleed in 
1680 in den ouderdom van 
64 jaren. Hij had zonder
linge denkbeelden, en ge
loofde bijv., dat de Christe
nen zich van het vleesch der 
dieren moesten onthouden. 
Dit belette echter niet, dat 
hij een zeer bekwaam ge
neesheer, en een kundig 
man was. Hij heeft zeer be
langrijke ontdekkingen ge
daan over de meikaders 
«sn de Avatervaten. Er be
staan van dezen onvermoei-
den schrijver een groot aan
tal werken; de meest be
kendezijn:, 1.° Over het 

1661. - 2.o De mrUs ul 

*»M.) lil S.VO __.4.o°r>. ' 

v a n A R
d i r i I N ( T ^ S ) , Z O o n 

^ r s c h i ü S . g .eï I e^dhe i ( I aaï* 

j5«5-m, z«„l •"* doppen-
*eruggéjCeêrd S ^ W s t a d ,. 

deS ^ i f f "SC.hiede»J« en 

u e » secretaris, ««. 

tiqmrius. en bewaarder der 
handvesten des konings,hi] 
overleed in 1690. Men heeft 
van hem: 1.° Be Eolgero 
Dano, 1677, in S.vo-f.» 
De Longobardis, 1616, ia 
4. t 0 — 3.° De origine et^ni' 
iris ordinïs daniborgici^ 
•fol. — 4.° AnUquitatesh' 
niets, 1689, in 4. t0 

i 

BARTHOI.IN(EBASJIUS), oom 
van den voorgaande en zoon 
van KASPER , t e Mosc/dld ge
boren, iverdf, na «feg-enees-
en meetkunde t& Koppen/ta* 
gen onderwezen te hebben, 
tot de waardigheid van 
Staatsraad verheven, en o-
verleed in 1698 in den ou
derdom van 73 jaren. & 
bestaat van hem: 1.° Ex-
perimenta crystultt Uw*-
diai, Koppenhgeih 1»JU' 
in 4 . t 0 , een werk, datö°or , 
de natuurkenners zeer op 
prijs wordt gesteld, waarin 
mèn belangrijke \yaatnemin-
gen vindt, over de veiseM]*" 
seïen, welke het ijs, dê J-
zel of rijm en de sneeuw op
l e v e r e n / - 2.° De*" 
Mafniensi, Frankfort, W ' 
i n ^s.vo L 3.° Pr/»c«? J ; 
matheseos tmiversahs, w 

Cartesn. , - 4 . ° # < ; ï 1 f 
Larisstei optieorum, i"3- **M 
Grieksch en Latijn; e n „ ! e 
dere nuttige en z e l d z ^ 
werken. 

BARTHOLOMEÜS ( # f j £ / 
een der twaalf ApostóJJ» 
drong, volgens de bewgt 

file:///yaatnemin
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van EUSEBIUS en andere ou- ,i 
de schrijvers, tot aan de ui
terste grenzen van Indië 
door. Door Indiè verstaan 
die schrijvers somtijds niet 
alleen Arabië en Perzië, 
maar zelfs het eigenlijk ge-
Zegde Indië: indedaad zij 
spreken over de Braminen , 
dier door de geheele wereld 
beroemde landen, zoo ten 
opzigte hunner gewaande 
kennis der wijsbegeerte, als 
niet betrekking tot hun
ne bygeloovige geheimen. 
Men leest in EUSEBIUS , dat 
de heilige PANTBENUS, die, 
ter wederlegging der Bra
minen , Indiè in het begin 
der derde eeuW bezocht, er 
sporen van het Christendom 
vond, en dat nien hem een 
afschrift van het Evangelie 
van den heiligen MATTHEUS 
in het Hebreeuwsch toonde, 
hetwelk men hem verzeker
de in dat land door den H. 
BARTHOLOMEUS gebragt te 
zijn, toen die Apostel aldaar 
het Geloof had geplant. De 
Hi BARTHOLOMEUS begaf zich 
van daar naar de Noord-
Westelijke landen van Azië, 
en ontmoette den H. PHILIP-
PUS te Miérupolis in P/iry-
gië. "Van daar begai'hij zich 
naar 'Lycaonië, welks vol
ken hij , volgens de verzeke
ring van den heiligen CHBY-
SOSTOMUS , in den (Jhristelij-
ken Godsdienst onderwees. 
Doch men is onbekend met 
" e namen der meeste gewës-
tet*> in welke hij het geloof 

B b 

verkondigde: en in het alge
meen zijn de bijzonderheden 
zyns levens, zoo wel als de 
omstandigheden Vat l zi]nm 
dood met op eene geloofwaar
dige wijze bekend (Zie a e 
aanmerking aan het einde van 
het artikel JACOEUS de Meer
dere — Heilige—). Da 
nieuwere Grieksche ge
schiedschrijvers zeggen, dat 
hij door den Landvoogd van 
Albanopolis, veroordeeld 
werd om gekruist te worden. 
Anderen beweren, dat hij 
levend gevild werd, hetwelk 
de kruisiging echter niet 
buitensluit. De vereeniging 
dier dubbele marteling, was 
niet alleen in gebruik in 
Egypte, maar ook bij de 
Perzers; en de Arni^niqrs 
konden aan deze laatst^ vol
ken, hunne naburen, een 
dergelijke barbaarschheid 
wel ontleend hebben. De 
heiliga BARTHOLOMKUS heeft 
geene Schriften nagelaten. 
Het valsche Evangelie, dat 
sommige ketters, onder zij
nen naam gesmeed hadden ? 
werd door Paus GELASIUS als 
onecht verklaard. THEOBO-
KUS Lector verhaalt, dat 
toen keizer ANASTASÏÜS in 
508 de stad Duras in Me-
sopotwmië liet bouwen , hij 
dezelve met de overblijfse
len van den heiligen.JSAR-
THOIIOMEUS verrijkte. De H. 
GREGORIUS van Tours verze
kert , dat men dezelve voor 
het einde der 10.^ eeuw naar 
het eiland Lipari, bij Sici~> 
3 • 
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lïê overbragl. Men leest in 
ANASTASIUS den Bibliotheca
ris •> dat dezelve in"809 van 
Jjipari naar Benevento wer
den overgebragt, en volgens 
den Xiardiqaal BARONIUS kwa
men dezelve in 983 vanBe-
mevento te Rome. Sedert 
.&en tijd hebben dezelve in 
een praalgraf van porphyr-
steen,, onder het hoog-altaar 
«Ier beroemde kerk, die te 
W e den naam van den 
**f"Re draagt, en op een 
«üanddes Tihers s t a a t j e -
rust. E e R Bisschop van Be-

l«* geschenke gaf. V/ixr£ 

fl„f f" ~ö A"gwst«s gevierd 

* « is
BtuTomms de-

U l 0 f » E A M W i S . 

5<m, in 1514 geborenen-
derwees de godgeleerde/d 
aan Bon ANTONIO, neefrao. 
JOANNES III . Koning van 
Portugal, dien men voor 
de Kerk bestemde. De Ko
ningin CATHARINA gaf ta 
in1559, ojp raad van. L* 
WIJK VAN GRENADA, ha» 
Bie'ch tvader, h et Aartsbisdom 
van Braga, Hij verscheen , 
met glans op de Kerkver
gadering van Trenle; en be> 
streed diegene welke door 
eenen kwalijk begvepeneer-
bied niet wilden, dat mm 
reglementen zoude maken, 
ter hervorming der Karè« 
nalen, en stelde op 'tm 
nadrukkelijke wijze voor, 
dat naarmate eene kerkelijke 
waardigheid verheven is, 
het ook van belang- ia, om 
diegene, welke ermede be
kleed zijn, in de heilige 
verpligting te stellen, eo1 

geregeld leven te /«den-
Het is bij deze gelegene» 
dat hij de zoo bekende wor
den uitsprak; IlkdnM» 
cardimks egent ^frT 
sima, reformatione. Met"* 
zelfde kracht beweerde^ 
ook, dat het verbist m 

Herders in hunne kerk een 
goddelijk r e g t - , e n ï » u r 
volg onvermijdelijk ia.» *« 
zou er van ons worden, zei 
de hij , indien ^êene'JZ 
welke God de ** ^ 
Kerk heeft toevertrouw^ 
d e v e r p l i g t ^ g i n t w i j f ^ 

ken, welke op »«*,., .? 
om in dezelve te blijven 
Wat zouden wij van ee»e 
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moeder zeggen, die het Mnd 
wilde verlaten, dat zij zoog
de, of van eenen herder, 
dié zijne kudde in het veld 
ten prooi der wolven wilde 
laten? Hoe! wij zouden twij
felen, of wij persoonlijk ver-
pligt zijn, over diegene te 
waken, voor welke wij > 
als de zaligheid zulks vor
dert, verpligt zijn ons leven 
op te offeren. Wij zijn ons 
leven meer aan hunrté gees
telijke behoeften verschul
digd, dan wij zulks aan ons 
zelve, voor welk tijdelijk 
voordeel het ook wezen mo
ge , verschuldigd zijn, enz." 
Reeds sedert langen tijd had 
hij zijne gevoelens over de 
pligten der Herders doen 
kennen. Bij het bezoeken 
van zijn diocees, zag hij 
eens eenen jongen herder op 
het veld, die te midden van 
eenen» hevigen storm zijne 
kudde niet verliet; bij had 
in eene naburige spelonk 
kunnen schuilen; maar hij 
wilde zich niet verwijde
ren , uit vreezc, dat de wolf 
of andere verscheurende die
ren van zijne afwezigheid, 
gebruik maakten. BAKTHÖ-
iiOMEüs der Martelaren > 
was bijzonder getroffen over 
hetgene, wat hij zag: » Wel
ke les, zeide h i j , voor ee
nen zielenherder! Hoe zorg
vuldig moet men niet wa
ken , om dezelve voor' de 
«Uïkken des duivels te be
veiligen?" De heilige KA-
R EI . BORROMEÜS , zag, in 

' V-B 

dezen Prelaat zijn evenbeeld, 
«n ging eene naaüWe vriend-
schapSverbu,dtenis m e t h e m 

aan. De Kerk verloor BAR-
ïHOLoaiEüs m 1590, i n het 
klooster van Viane, i n het-
welfce hi j , na zijn Aarts
bisdom nedergelegd te heb
ben, acht jaren vóór zijnen 
dood zijnen intrek had ge-. 
nomen. Hij deed in het
zelve , op allerlei wijzen veel 
goed. Hij zeide, dat zijn-
leven niet aan hem, maar. 
aan zijne kudde toebehoor
de. M ben, voegde hij er 
b i j , de eerste geneesheer 
van 1400 gasthuizen, die 
de paroeïdën van mijn Bis
dom zijn. Men heeft vatt 
dezen heiligen Aartsbisschop 
een werk, getiteld Stimulus 
pastorum, en vele andere 
stichtelijke werken, te Rome 
in 1744, door MAI.ACHUS 
D'IMGUIMBERTI , later Bis
schop van Carpentras, in 
2 dl.n in fol. uitgegeven. 
Men vindt in dezelve uit
muntende leefregels voor de 
Herders en eenvoudige ge-* 
ioovigen. In het geschied
kundige gedeelte zijner wer
ken , ziet men soms eenen: 
meer gödvruchtigen dan ver
lichten schrijver; doch men 
wordt schadeloos gesteld 9 
door de bondigheid der aan
merkingen , en eene bijzon
dere zalving. De ligtgeloo» 
vigheid is daarenboven een 
zoo gering gebrek, in ver
gelijking van diegene deï 
schrijvers onzer eeuw," dat 

t r 4 ;•; • :. \ - '.". 
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men bijna zoude bekoord wor
den , dezelve als eene deugd 
te beschouwen. Laat ons 
hier• bijvoegen dat de " cri-
tiek.nog zwak was, en eene 
menigte cJater beter bekende 
dingen njejt had toegelicht. 
LODÊWIJK TAN •GRENADA, iieeft 
een kort verhaal zijner deug* 
den en zijner voornaamste 
daden in het licht gegeven. 
Zijn leven is door drie def
tige schrijvers beschreven, 
die alle drie zijne, fijdge-
nooten waren, welke levens. 

| » .Ga'heen, uw geloof heeft 
• u genezen.',' en oogenWiif. 

keiijk zag hi j , en volA 
den Jerlosser. - , MAKCÜS 
A. 46 <—: 52» , • 

leschryving „,et , t w 

°P pnjg wordt gesteld. 

BARTHOÏ.OMEÜS Tl v HHm 

^ Ï wT^°> Vorde» 
toast Jen,~liï Van d i e s ^ 
**•*£I j f^ ' om 

^ e ^ ^ ó o ? m l ? 1 ^ en 

l « | / ö e r . " C ' v ¥ m ü 

«wflffen- T l t m s t l ï te 
Selfe-^'^-verbafc-
» " " " Jesns **»! „ „ i.' . , en 

Wierp Bi^
mg«- JSABTBHEPB 

«ep naar J P s f . f d WeS> e i ï 

zeide . , ^ '°e » dié hem 

s e» fera ^ i d e • w j j . 

- .IkRi-qM (DANiëi) eeti|6-
leerde en werkzame Jesuii, 
te Ferrare in 1608 ge
ren, Na de Ret/toricq®.-
derwezen, en daarna langt» 
tijd met toejuiching het prc« 
dikambt te bebben waarge
nomen, bepaalden zijne over
sten in 1650 zijn verblijf te 
Rome. Van' dat tijdstip é 
tot aan zijnen dood, gaf bij 
een groot aantal werken, zoo 
geschiedkundige, als over 
andere onderwerpen in het 
licht, alle in het Jtaliaanscti 
geschreven. Het meest be
kende en het ammerkelijk-
ste is eene geschiedenis zij' 
ner Maatschappij, tei?o«, 
van 1650 tot 1673, 6 M" 
in fol. gedrukt, in het £a-
•tijn vertaald door Pater w-
ANKINI, en te 2$o»fa ^ 6 
en volgende jaren gedw^» 
» maar," zegt een_ beoor-
de'ëïaar, die men niet ver
denken. zal; den Jesuiten te 
gunstig te zijn geweest i 
«hoe naanwkeurig eene ver» 
taling ook wezen moge, ZEI 
dezelve toch nimmer niet een 
oorspronkelijk kunnen ver
geleken worden, *'•ƒ z0 

schoon ifl,-alsh-cMV«rkjaii 

Pater BABTOM." Al ^ 
andere werken, behalve «e 
geschiedkundige, Ml" * .„ 
«e«#in 1717, in 3 dl.B i* 
4.«> 'verzameld en uitgegc 
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ven. Alle worden zeer ge
zocht, zoo wel om den in
houd , als om de zuiverheid, 
de Tiaauwkeurigheid , en de 
verhevenheid van stijl; en 
deze Jesuit wordt door zijne 
landgenooten, als een der 
eerste schrijvers in de Ita-
liaansche taal beschouwd. 
Hij overleed te Rome in 
löS5, na zich door zijne 
deugden even zoo beroemd 
te hebben gemaakt, als door 
zijne talenten. 

BARTOM (COSMUS) , een be
roemd Italiaansch dichter der 
XVI eeuw, werd te Floren
ce geboren. Zijne vorderin
gen in de dichtkunde, ver
wierven hem het lidmaatschap 
van de akademie Degli XJnti-
di, welke.naderhand onder 
den naam van de Florentijn-
sche akademie zco beroemd 
is geworden, en de last om 
de reglementen van dezelve 
in orde te brengen werd aan 
hem opgedragen. De groot -
Hertog benoemde hom in 
1568 tot zijnen resident te 
VeneiiS. Drie jaren later 
keerde, BARTOM naar zijn va
derland terug, alwaar hij tot 
Prior dev groots kerk van 
den "Heiligen JOANNES dmi 
Daoper benoemd werd. Zij-. 
ne voornaamste werken zijn: 
1° MlursiUo ficlm sopra V 
omare t ovvero ' Convilio di 
f tetorn, translatato da lui 
dat Ja grecalingua, -neilaLa-
*'"», e appresso volgariz-
zat* nettaToscana,Moren-

B 

ce, 1544in 8yo.—2°XW-
chiMtura• diLeon BaUsla 
AlberU, tradoua in Ungm 
florennna coW ^ g j g 
de' dmegm etc. T?t*t" 
nm, mM. ~ 3° Ma™.; 
Bevenno Jfoezto j de/la Con-
soldzione della filosophia, 
tradottoiii volgare. Jfloren-. 

' ce, 1551 in 8yo.—• 4° Vila 
di ïrederigo Barlarossa, 
imperator Romano Florence 
1556 , in: 8vo,— 5° Discor-
si istorici wiiversali Venetië 
1569, in 4*0. Het tijdstip 
van het overlijden van BAR
TOM is niet bekend. 

BARTOM (MINERVA) in 1562 
te Urbanp geboren, beoefen
de de dichtkunde en maakte 
aardige verzen. RICCINOM 
en SCAIOM hebben dezelve 
geplaatst, de eerste in zijne 
Verzameling^ van Herders-
zangen, de tweede in zijnen 
Dichterlijken, l3amassus, 
I'arma 1011. 

BARTOLOCCI ( J U M U S ) een, 
Cisterciehser Monnik in 1613 
te Cslano in het Koningrijk 
Napels geboren, was hoog» 
leeraar in de'Hebreeuwsche 
letterkunde aan het Collegie 
der nieuwbekeerden en trans-
mariners te Rome en over
leed in ÏGS7' Er bestaat vaa 
hem eene Rabhijnsche J?£-
hüolheek in 4 BIn in fol. 
1675. De feuillant IMJBOKA.-»' 
T I , zijn leerling, voegde oa« 
der den volgenden titel bij 
dit werk een vijfde deel, 

b 5 •/ ..:" 
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hetwelk niet minder belang
rijk dan doordacht is. BAR-
TOLOCCIÏ deCeïano (D. Ju-
X,ix) Congregatione Sancti 
Bernardi Bef. ord. Gister-' 
eiensis, bibliotheca. magna 
Babbiniea de Scriptoribus et 
Scriptis Aebraicis, ordine 
atyhabetico hebraice et lati-
iie <%e**w-Romeï675,4 Dl" 
in fol. Het is een geleerd 
werk, doch men merkt op 
hetzelve aan, dat er oordeel-
kunde aan ontbreekt. WOL 
heeft zich hij zijne Hebreeuw-
fiche Bibliotheek van hetzel
ve he&ieua.. 

BiRTOlOMEAM&iNMARCO. 

J?***?*™ (FRANCISCUS), 

boren, alvvaar hem HcGFOo* 

aanraden van den j l aa ton? 

g vriend ondersteund,en 
tTho\ZTnl taIenfen v ^ 

invloed en a a l ' f aanZlJnf.n 

»••• school had f V a n Z Ö ' 

*e ^nken Wie j ^ T ^ e I 

W a l l i s f J fGnt zi ne 

ANGELICA KAUFMANN niet, 
wie heeft nooit gehoord van 
de portretten van beroemde 
personen ;uit de tijden vau 
HENDRIK V I I I , die marde 
originele -stukken van Hot-
BEIN vervaardigd, intactt 
gedrukt zijn; misschien liet 
schoonste stuk, dat de p 
veerkunst kan aanwijz* 
Tot zijne voornaamste wei-
ken behoort ook de doodvan 
Lord CHATAM , waarvan reeds 
voor vele jaren een goede al-
druk met ruim 200 JVedei-
landsche guldens hetaali 
werd; doch het bevallig^ 
stuk is zijne Ludy andcMl 
BAKTOLOZZI werd koninklijk 
plaatsnijder en lid deriwasf-
akademïe te Londen, ahvaa* 
hii veertig jaren Weer, doen 
daar hij zich met ie f j 
ting der schilder- akadenue 
niet kon vereenigen ,'begai 
hij zich in zijnenhoogenou-
derdom nog ÏM W*9*! 
alwaar hij lid der gtav^'l1 

schilder-akademie^«We 

het 'kon^f wonmg m paleis ~en de orde .als W« 
lus ridder, rijk metede^c 
steentenbezet, ontving d 
verlies moest door » f ' . 
nog meer g e - - ^ 

daar hij twee m™\.^ 
naamste leerlingen medena.» 

• ttfi t&SaS" 
BABTOLUS m vi*ia 135() 

gevoeld wol*»' 
8 ••-.« vnot' 

soferrato geboren, ^ 
te I ^ « ^ S e r d e , 
een beroemd regt&fev

 ten 
die door zijne ü j d g e < 
enkel met den naam van ̂  
ce?-aa of jP<t#Jurt* beste»1' 
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peld werd. Zijne voornaam
ste werken zijn: 1° Com-
mentarius in tria digesta, 
Venetië 1470. — 2° Lectu-
?a super AutAenlicis, Milane 
1477. — 2° Processus sa-
tanae Contra divam virgi-
•nem Coram judice Jesu. 
Eene proef, waardoor hij 
het proces door het verhaal 
van een verdicht regtsgeding 
tusschen den duivel en de 
Moeder Gods duidelijk zoekt 
te maken. 

BARTON ( EMZABETH ) ge
woonlijk de heilige dochter 
van Kent genoemd , is on
der de regering van HENDRIK 
"VIII. Koning van Engeland, 
beroemd geworden. Zij werd 
door sommige als eene dwecp-
ster, en door anderen, als 
eene godvruchtige persoon, 
die somwijlen de gaaf had 
van het toekomstige te voor
zeggen , beschouwd. SAN-
JDERUS stelt haar uit dit 
laatste gezigtspnnt voor, en 
verzekert, dat zij onder an
dere zaken voorzegd heeft, 
dat MARIA vóór ELIZABETH 
zoude regeren; anderen be
weren,, dat zij aan HENDRIK 
VIII. ongelukken voorspel
de, welke hem nooit over-
tomen zijn. Hetgeen,. wat 
echter zeker i s , i s , dat die 
vorst, gebelgd over hare ge
sprekken tegen zijn huwe
lijk met ANNA BOELENS , haar 
deed stèrvem De beroemde 
MORUS en de godvruchtige 
*ISRER, Bisschop van Ro~ 
«netter, moesten in haar on

geluk deelen; en het lot de-
.zergroote mannen geeft geen 
gunstig denkbeeld v a n

ë w 
geregtshof, h e t w e l ^ ^ 
BETH BARTON veroordeel 

BARTSAI, vorst van Ze
venbergen, werd door de 
standen in de plaats van 
RAGOTZI gekozen, dan daar 
hij dezen ook deszelfs stam
goederen ontnam, nam RA
GOTZI de wapenen op, en 
had Zevenbergen weldra ver
overd; doch de Turken, die 
op de zijde van BARTSAI wa
ren, hadden hulptroepen ge
zonden; en RAGOTZI werd, 
na een langdurig1 gevecht, 
overwonnen, en overleed 
den 22 Mei 1660 aan de 
wonden, welke hij in den 
slag bij Cona gekregen had. 
BARTSAI werd weder in zija 
gebied hersteld, doch daar 
hij de aanhangers van de 
partij van RAGOTZI hard be
handelde ,* zoo bewogen de
ze den veldheer van R A 
GOTZI, JOANNNS KEMENI , om 
hen van hunnen onderdruk
ker te bevrijden. Deze, die 
vroeger rustig op een land
goed in Kongaryë geleefd 
had, verscheen, dwong BART
SAI zijnen post neder te leg
gen, en liet, toen hij ver
nam , dat dezelve schadelijke 
kuiperijen met de Porte te
gen hem smeedde, in 1661 
BARTSAI en deszelfs aan
hangers nedersabelen. 

BARUCH, een profeet, uit 
eene aanzienlijk© Joodsche 
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familie gesproten, volgde 
JEKEIMUS , zijnen meester, in 
Egypte. JVa den dood van 
dieft heiligen man ging hij 
aan zipe gevangene broe
ders te Baby Ion de voorzeg
gingen mededeelen, welke 
hij zelfgeschreven had. Men 
*vveet niets stelligs omtrent 
het overige van het leven 
van BARUCH. Zijn stijl is 
zuiver en verheven , en'heeft 
veel overeenkomst met dien 
van IEKEMUS, wiens leer
ling en geheiinschrijver^ hij 
Was. Zvjne vooizen-gingen 
*»jti m f> hoofdstuWen ver
vat ; wij beziUen dezelve niet 

Jen, dat hn in deze taal ge
g e v e n heeft; de menig. 

S e L i„Uïdl'f kin§e^ 

»£S hunnen C a n °« 
fc « Ï Ï i ï ^ ' ^ a w f c -

feEÏfW^eboe^hter 

i S T ^ L T * j o n d e n : 
»«» k&n vooronder-

•'•fi 
de zoon 

tot het" jaaï 1202, W ^ 
m hij haar Spanje too^," 

zich tegen cemge nieinj» 
heids-predikers onder.«jj» 
natie te verletten. i n i -
schreef hij een werkten^ 

hetwelk in elf f « ; , 
gesplitst, over de •ge» 

ALGAZEUS verhaalt *n ZJ 

stellen, dat de meesten de-
zelve onder den naam m 
JEBEMIAS hebben begrepen, 
gelijk de Latijnsche Vdw 
dit gedaan hebben. deKerk* 
vergadering van Imdiceg, 
de" H0 CYRILLUS. van Jerffl-
lem> de H. • AraiNAsrosai 
de H. EPIPHANES noemca ia 
hunne lijst JEREMIAS en Bi-
ÏIUCH. De'H. AUGÜSIBÖ 
en yèle andere Kerkvadets 
halen de voorzeggingen va» 
BARUCH onder,, den naam W« 
JEREMUS aan ,• en in de h-
tijnsche Kerk werd hetgene, 
dat men onder 'den.godde-
lijken .dienst van Umucs 
l a s , onder den naam ra« 
JEREKEÏAS gelezen. Het is 
dus ongepast, dat de Pro
testanten zich op hetgeW-
l e a d e r Joden, en ham-
zwijgen van eenige Kerkva
ders gronden. 

5oon van » , • « ^ 
vanWorms, &nh^V^ 
den Rabbijn IZASK ^ " 3 
" j woonde in .Vuil*®* 
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jaarboeken, flat BARUCH ver
volgens naar Creta reisde, 
en zich daarop naar het tó-
lige Land begaf. Er beslaat 
nog van hem ; . Chadouchim 
(Nietiwe aanmerkingen) wel
ke te Bazel ia 4.*° gedrukt 
zijn; . 

BARUCH , een Rabbijn , 
zoon van SAMUEI», ymMentz 
leefde in het jaarJWO. Hij 
schreef een werk jSaqofih^na, 
het boek dor wijsheid ge7, 
naamd. MARDOCBAÏ' «egt, 
dat er eene briefwisseling 
tusschen BARUCH en ISCHE-
MARIA, een' leerling van ËA-
JSCHI» bestaan heeft* 

BARUCH , een Rabbijn, de; 
zoon van BAHUCM, en klein
zoon van MÖZES.-:: BARUCH. 
Men heeft van »*hëm eene 
verhandeling onder dezen ti
tel. jEllé toledot ADAM 
(deze zijn de geslachten van. 
ADAM). Men vindt in dit 
Werk twee Commentariën op 
den Ecclesiastes, waarvan 
de eene letterlijk en de an
dere verbloemd is. MOZES 
ALPAAS liet dezelve te Fe-
neüë^in. 1599 ia hl,, huk
ken. :. .. 'T T 

BARUCH, een Rabbijn, de 
zoon van IZA&K EISACH, was 
prediker bij zijne natie. Men 
heeft van hem Zerang larec 
{het gezegende zaad). Dit 
*% redevoeringen, waarvan 
«f eerste handelen over de 
Vier eersf-e boeken van Mo-
SES* c» bet tweede gedeelte 

o v e r d e g 6 2 a i a e n l j . k fe k 

van den Joodse» w ' * - * „«,. r»i<- "^^nen Wetgever. Uit Werl̂  kw t 
Amsterdam in 1G62 - in% 1'-'' 
en te Hamburg in 1fifi~ . 
het licht. bml^T m 

BARULAS, een,zevenjarige 
[Martelaar uit Palestina. 
Toen men hem vraagde,~ wie 

|,het beter was aantebidden 
! JESUS ; CHRISTUS , en dooi; 
IHenx den Vaader of de ine-
jnigte der Goden? antwoord-
;'-de het kind» er is slechts 
'één God» en J . C..;..is de 
ware God. De regier liet 
de moeder des kinds konten» 
in Welker tegenwoordigheid , 

;:hi)".hetzelve zoo wreedelijk 
'liet gèeselen» "dat de out-
,1 standers en de beulen zelfs 
!: hunne tranen" niet konden 
bedwingen. De moeder moe
digde hetzelve aan, en be
rispte bet , als over eene 
zwallheid , wijl het te di-in* 
ken vraagde. — Het kind 
werd in de gevangenis op
gesloten , en veroordeeld» om 
het hoofd te verliezen. De 
moeder droeg het op hare 
armen tot op de geregtsplaats 
kuste haar kind, bevaf 
zich in de gebeden van het
zelve»:, en gaf het zonder 
weenen aan den beul over-
Daarna strekte zij haren man
tel u i t , om het bloed en 
het hoofd van hetzelve te ' 
ontvangen, hetwelk zij beid
de in haren schoot inedenanio 

' BAR VOET (Pater AIEXAN*-" 
DER) een Jesait, is de schrij-' -> 
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ver van de naamlijst der 
Grieksche handschriften van 
de voornaamste schrijvers, 
Welke in de Bibliotheek van 
zijne CathohjkeMajesteit ge
vondenworden. Dezelvewerd 
te Antwerpen in 1648 in 
8'Vo gedrukt.. ' 

BAEWÏCK (JOANNES) een En-
gelsch Godgeleerde der ze
ventiende eeuw, werd den 
20 April 1612, te Wether-
xlack, in Westmoreland 
geboren. GEORGE BARWICK, 
zijn vader, stamde uit een 
zeer oud geslacht, en zijne 
moeder behoorde tot dat der 
BAKROW'S. Hoewel zij niet 
zeer gegoed waren, gaven 
zij echter aan hunne kin* 
deren eene zeer goede op
voeding, en wijdden hunne 
beide zonen JOANNES en P E 
TRUS aan de stadie toe. JO
ANNES werd den UMei 1631, 
in het Collegie van den H . 

JOANKES te Cam'bridge ge
plaatst en het opzigt over 
gijn gedrag werd aan THOMAS 
foTHERGii, toevertrouwd. Hij 
studeerde er met eenen bij
zonderen ijver, en naauwe-
lijks was hij tot Bachelier 
bevorderd, of men belastte 
hem met de zorg van ver
schillende gewigtige aange
legenheden , het Collegie be
treffende. De naauwkèurig-
he id , met welke hij zich 
van alles kweet, wat hem 
Was toevertrouwd, verschaf
te hem ket deelgenootschap 
al.¥.CoI!eSie> ^t hem 
d e n 5 April 1636 verleend 

het leger zich tegen elka»* 
ker verklaard hebbende, w» 
BAEWÏCK op bevel des &• 
nings ook de wapenen op» 
en onderhield eene naamve 

vriendschap met versd*££ 
ne Lords en andere aanzien 
lijke personen. O'."»6»1™f 
zijne getrouwe diensten 
beloonSi, schreefKABBihc» 

eigenhandig eene getuig^ ' 
waarin hij melding »»**' 
van hetgene, wat BAMW* 

werd. De overgaven vaa hef 
, zilverwerk", dat in de ver-
• schillende collegiën was, in 
handen des konings, die zich 
te 'NotUnghonü, hevond, gai 
.hem, bij het begin van.den 
burgeroorlog veel te tai. 
.Hij schreef te gelijkeif 
niet, sommige anderen fc 
Qyerela Cimtairigienfa • 
BARWICK Werd kort daan» i 
verpligt , de Universitót te 
verlaten, en zich naari»»" 

j den te begeven, alwaar h$, 
'ten einde des te veiliger'^ 
die hoofdstad te kunnen ve> 
blijven, en den koning nut
tiger terkunnen dienen, door 

|hem heimelijk berigteiime» 
:|detedeelen, naar den post 
dong van kapellaan van Dr 

MORTOD; Bisschop van Dur-
/tam. Nadat ICtoffi /• *&* 
van het Schotsche legér had 
verzekerd, en dus eewge 
verademing 'kon ge"fete,a', 
ging BAKIVICK hm $ïï m 

maken, ontving z>jne beVC" 
i e n , en werd doè tovovst 
dikwerf aan zijn ge»»*» 
voorstanders van Londen $' 
zonden, liet parlement en 
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voor hem gedaan had. Deze 
laatste trad op bevel des 
vorsten in eene onderhande
ling met den Ridder THO
MAS MIDDX-ETON en RICHARD 
BROWN, en bragt de zaleen 
door zijne bemiddeling zoo 
ver , dat men bij meerder
heid van stemmen besloten 
had, eette overeenkomst met 
tien koning aantegaart, en men 
had tot de plaats der bijeen
komst reeds het eiland Wigkt 
bepaald j vanwaar BARWICK 
té paard op eenen dag naar 
Jbonden kwam, en. er den 
\rolgenden dag naar terug
keerde.: Het verdriet over 
den dood des konings haal
de hem eene gevaarlijke ziek
te op den hals. Hij liet ech? 
ter niet na, om, door mid* 
del van zijnen broeder, hei
melijk zijne briefwisseling 
met de staatsdienaars van 
KAREL I I . voorttezetten, tot 
dat zij beide in de gevan
genis werden geworpen, uit 
Welke hij den 7 Augustus 
1652 ontslagen werd, waar
na hij zich met zijne studi
ën bezig hield, totdat hij 
eene gunstige gelegenheid 
kon vinden, om zich-met de 
zaken des konings 'te be-
moeijen. Hij bleef eenigen 
tijd te SusseM, bij den rid-» 
der THOMAS ERSPIEI.D , en 
op den 23 Februari} 1655 
schreef hij eenen brief aan 
den Bisschop van Durham, 
Mi gelegenheid van eenvon-
n i s > krachtens hetwelke die
gene onder het volk, welke 
oen Koning getrouw zouden 

,die zyner panij W a t
e ^ k e » V 

gedaan, onder g e v ^ ^ 
straf geene hunner t ^ 
ningen mogten uitoefenen' 
BARWICK, te Londen terugge* 
keerdj nam zijnen intrek bij 

: zijnen broeder. Het blijkt 
(uit zijn leven door zijn' broe-
;'der PETRUS BARWICK beschre^. 
ven:,^ dat hij veel had toe-
gebragt tot; het herstel van 
KAREL I I . Men kan zulks 
ook zien in de gedrukte-
briefwisseling, ;tusschenKA-, 
REL I I . den Ridder EDUAR» 
HYDE , toenmaals Kanselier 
der rekenkamer des konings, 
en BARWICK. De Engelsche 

• Bisschoppen zonden hem naar 
{Breda tot koning KAREL I I , 
met de hem noodige Ihstriic-
tiën, en hij werd aldaar ver
zocht, om voor den koning 
te prediken , ' wiens Kapel
laan hij werd. Hij had in 
1645 te Oaford den graad 
van Bachelier in de Godge
leerdheid verkregen en later 
te Cambridge dien van Doc
tor. BARWICK heeft steeds 
de'Bisdommen van de hand 
gewezen, welke de koning 
hem heeft aangeboden, ten 
einde niemand op het denk
beeld mogt komen, dat zijn 
ijver voor de zaak des ko
nings enkel het verkrijgen 
van aanzienlijke bedieningen 
ten doel had. De koning be-
noemde hem in 1660 tot het 
Dekanaat van Durham ± en 
in 1661 kwam hij tqt dat 
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van de ST. PAUius-Kerk, të 
Londen, eenebediening, van 
•welke hij zich met den, groot- :• 
sten ijver en de meest mo
gelijke voorzigtigheid ge
kweten heeft. Hij overleed 
te Londen den 22 Öctober 
1664 nâ  gedurende; twee ja
ren aan eener zeer: pijnlijke; 
ziekte veel geleden te heb
ben. Zijn boezemvriend,;; 
PETRUS GUNNING , sprak zij
ne lijkrede uit; enJSAMUê'i, 
HOWLET, deelgenoot v;an het 
Collegie van den EL JOAN-' 
NM' van Cambridge, ver
v o l g d e Mjn grafschrift. 
BARWICK heeft een ige leer
reden in het licht gegeven. 

BARWICK (PETRUS), een= 
kundig geneesheer, en broe-; 

der van den voorgaande, 
studeerde ook in het colhJ 
gie van den heiligen JOAIV-, 
NES, en Verkreeg in 1642 
den graad ran meester i n 
«e wye kunsten. Even ge-

fi/k Zünhraeder, verpiïgt 
zijnde, om 'gedurende de, 
J jMtea , die in Engeland; 
ontstonden, de universiteit 
te verlaten, vertrouwde men 
Hem het opzigt toe over de 
studiën van FERDINAND SV.-
CHEVERELI., een j 0 n g e d e l . 
man vangroots verwachting, 
J " . h e t -graafschap Leices-

^ v u ? d l ï j k w e f zich z o° 
nin- S Vm *»è-.bedie-

over tdTTzef f r 1 ^^ 
*8»«i uitersten , ̂ T % 

van de omlooping des Wo J 
door HAUVEY gedaan. »J 
had zich voorname!"^ °» 
derscheiden door zijne f 
nezingen der kindemektö 

en allerlei koortsen; %" e 

wees ook zeer ëe»A 
diensten, ia ̂  f ^ 
ziekte, welke * f le„, 
«fe» m 1603 « e e f B Jn„est 
hoewel hij zelf dooiv de F 
was aangetast geweest. ^ 
WICK bereikte eene*i^ 
hoogen ouderdom, w we* 

[den sterlings maakte,'wel. 
ke men hem steeds zeer 

. naauwkeurig betaalde. Hij 
''aanvaardde in 1655 dea 
graad yan doctor in de ge-
neeskimde, en vestigde zich 
twee jaren daarna te LD». 
den,' om er deze wetensckj 
uitteoefenen. Hij huwde (e 
gelijkertijd" eene rijke we
duwe ANNA BROJVN genaamAi , 
bij welke hij eenen zoon en 
drie dochters- verwekte, van 
'welke er slechts eene doch
ter den vader orerleeil 
heeft. KAREL I I . , was niet 
zoodra pp den, troon her
steld, pi D.ï-, BARWICK- werd 
geroepen * <• oni : de genees
heer des konings te zijn, ; 

, en' de vorst beval hét vol- ; 
gende ijaw , terbelooniitf i 
zijner diensten en die zi/«s ; 
broeders, dat hunne wapen- i 
schilden voor altijd zouden ; 
vermeerderd zijn, met eene 
roos schitterende W Sou(4 en het patent dfiaïtoe^era 

hun in 1681 wrUeafr' "• 
BARWICK was e e n ^ S 

•verdediger;. der ontdeldj 
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hij echter geregeld de gods-
di'enstoefen ingen bij woonde. 
Hij was gewoon de eerste 
morgenuren van den dag aan 
God toetewijden, en de an
dere aan de armen, welke 
hij ff rails bezocht, en hun 
zélfs de geneesmiddelen ver
schafte , die hun noodig wa
ren. In 1671,' het zevende 
jaar na den dood zijns broe
ders , begon hij deszelfs le
ven in het Latijn te be
schrijven. Daar zijn gezigt 
veel geleden had, zoo moest 
hij in 1694 de praktijk .la
ten varen, en hij bragfc zij
ne overige levensdagen, in 
stilte, in godvruchtige over
wegingen en in den kring 
zijner vrienden door. Wijl 
hij zich bij deze levenswij
ze weinig beweging gal", 
nam de steen , dien hij reeds 
sedert lang gevoeld had, 
aanmerkelijk toe, en op het 
einde der* maand Augnstus 
overviel hem eene braking, 
eetie hevige koorts , en eene 
neusbloeding, die hem den 
4 September daaropvolgende 
in den ouderdom van 89ja-
ren, in het graf sleepte. 
Zijn Latijnsche stijl is zui
ver en sierlijk. 

BARZAEUS (KASPEU), ïn de 
stad Goes, in de provincie 
Zeeland van weinig gegoe-
*•& ouders geboren , volbragt 
2'jne eerste studiën teLen-
?en, doch werd later in ÏS46 
| ? «e maatschappij van den 

T?» '"^T,us aangenomen, 

* B A s* m 
en ondersteun^ in *<• . 
trekking, d e n H ' . ^ i e b e -
XAVERUJS, in d * S f C Ü S 

Ioofsprediking onder ae fe~ 
dianen , , maar voornamelijk 
pp hét eiland Ormus. jj{a 
vele wonderen gewrocht en 
een groot aantal ongeloovi-
gen bekeerd te hebben, i s 
hij den 6 October 1553 bij 
de stad Gou overleden. Hij , 
heeft twee brieven nagela
ten over de geloofsprediking 
door hen aldaar ondernomen. 

BARZIUS (CAESAR) , een Ita«' 
liaansch regtsgeleerde,' was 
evenzeer bedreven in het 
burgerlijke en in het Kano-
nieke regt. Men heeft vaa 
hem, Decisiones Roltö Bo-> 
nonlensls, te Venetië', i a 
1610, in fol. gedrukt.' 

BAS ( WHHEJI), een Fransch-
man van geboorte , werd dool
de Religieuzen der orde van 
Ottze Lieve Vrouw de la 
Merci, tot Overste verko
zen , toen PETRUS NDLASCUS , 
stichter der Orde, zijne be
diening had nedergelegd. 
Déze verheffing geschiedde 
in het jaar liM9. Hij be
gon de bediening dezer waar
digheid door het bezoeker»" 
der Kloosters van Perpig-
iim, Montpeltter, Totilou-
se, Valenee en sommige an
dere. Hij liet in een alge
meen kapittel, dat hij in 
Barceïotia in hetzelfde jaar 
beriep, vier algemeene De~ 

Jlnitvrs verkiezen, te we-
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ten, twee Priesters en twee j 
Bidders, ten einde dezelve " 
in de gevvigtige aangelegen
heden der orde te kunnen 
raadplegen. De koningvan 
Arragon gaf aan dezen over-
gte; zoo voor Hem als voor 
zijne opvolgers, den titel 
van Baron van Algar, va. 
het koningrijk Valencta, 
met beradende stem in de 
vergadering der staten des 
tijks. Nadat de Mooren ge
heel en al uit dat rijk wa
sten verjaagd, schonk hij hem 
het kasteel -van. Qalinara , 
«iet ieszelfs toebehoorenen 
inkomsten, die zeer aan
zienlijk waren. De koning 
ion hem niet doen besluiten, 
dit geschenk aantenemen. 
Hij stelde den vorst voor, 
dat deze plaats van te veel 
gewigt was, om "aan Reli
gieuzen te worden gegeven, 
Aie dezelve ïiiet konden be
waken. Hij heeft geduren
de zijn bestuur, zoo door 
Zich zelven als door zijne 
Religieuzen, veertien hon
derd Christen-Slaven vrijge
kocht. De ouderdom 'van 
ïneer dan tachtig jaren be
reikt hebbende, verzoent hij 
om zijn ontslag, hetwelk 
hem echter niet gegeven 
y » d . Hij bestuurde de or
de nog gedurende één jaar , 
na verloop van hetwelke hij 
m December 1269 overleed, 
«j j had de orde met ver
scheidene kloosters vermeer-
nerd, waarvan de voornaam,-
• » tfaren Vich m Xativa* 

BASA (DOBÏINÏCUS DE), e«» 
beroemd Boekdrukker, was 
een Venetiaan, en vestigde 
zich / onder het PaoMcAap 
van SIXTUS V . , te Som, 
welke Opperpriestet hera, 
uit aanmerking van zijna 
kunde, en de groote onte* 
vinding, welke hij into 
schoone kunst gemaakt Wi 
het opzigfc over de nieuw» ' 
drukkerij van het fofito» j 
opdroeg. j 

BASADONNA of JBASSADOXI) 
eene oude adellijke Tew 
tiaansche familie, waaruit 
is gesproten, PETRUS flitt-
DONNA, die verschillende be
dieningen in de Bejolilu* 
heeft waargenomen, en<Mi 
door zijne ™f%m£. \ 
procureur van den H. *u* 
cus werd verheven. «JJ i 
CLEMENS X. benoemde W , 
in 1674 tot Kar*»** *« 
overleed in W*in50„; 
jaar van zi]n<* ^ 
"ken verhaalt van W ^ 
toen hij nog « J * * J , : 
dig Senator was. ,J 
ker afgezant, m het8 j 
v a n d e n D o g e D o ^ s t 

TARENO Of CONTAWM * 
toegelaten, hn den y«fe 1# de volle vergadennghet^ 

gende verwijt deefl- ^ 

W * " ^ f m •«*» 
verzekerd hou», yt[ 

dien zij de.9renZatJê, 

omaangeenejf^ 
onlhrehen> om haar 
Itugehn* 
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EiSANf (PETRUS) » een gra
veur, werd den 23 October 
1723 te Parijs geboren. 
Men heeft aan hem het beste 
Woordenboek der oude en 
hedendaagsche graveurs te 
danken , dat tot dusverre in 
het licht is gekomen, Pa
rijs 1770 .— 1809, 2 dl.n 
in S.vo, met eene Verhan
deling over de Graveerkunst. 
BASAN is in 1797 overleden. 

BASCHA. — Zie BAAS.4. 

BASCHI(MATTHEUS), stich
ter der Capucijnen , werd 
in het hertogdom Urbino, 
in Italië geboren, eii nam 
het Minder - Broederskleed 
aan, in het Klooster van 
Montefalconu Eene stem, 
die hij meende te hooren, 
en die hem vermaande den 
regel van den H. FRANCIS-
CÜS letterlijk natekomen , 
bewoog hem, zich in een ge-
Waad te Meeden, gelijk aan 
dat van het spooksel, het
welk hem verschenen was. 
Hij vertrok kart daarna naar 
Mome, verscheen dus ge
kleed VOOr CliÉUlENS VIII.., 
dien hij aldus aansprak: 
» Heilige Vader, ik hen 
een Minder-Broeder, een 
kind van den heiligen FRAN-
CISCUS. Ik wil den regel 
van mijnen Serafijnschen v«i-
<W waarnemen, zoo als hij 
elfden zei ven nakwam. De-
Ze Heilige droeg slechts een 
ee"yo«dig en grof kleed, 
gelijk ^ n datj • waarin gij 

mij gehuld xiet.» N a n, 
ge zwarigheden geopperd t e 
hebben, keu«le f ede£L de
ze levenswijze g 0 ed. 4 ^ 1 
THEÜS BASCHI, had weldra 
een groot aantal vo]genn* 
gen; maar hij had ook vijl 
anden. De Minder-Broeders 
lieten hem in de gevangenis 
werpen; na zijne vrijheid 
weder te hebben bekomen, 
werd hij tot overste der nieu
we orde verkozen. Twee 
maanden daarna, legde hij] 
deze waardigheid neder, en 
daar hij , na beyoleh 'te heb
ben , niet kon gehoorzamen %> 
verliet hij zijn Klooster, en 
ging voort niet op verschil
lende plaatsen te prediken* 
Hij overleed te Venetië 'm. 
1552 (zie OCHÏNIJS). Da 
Capucijner-Ordê werd een© 
der talrijkste en werkzaam
ste1, in "de Kerk. URBINÜ* 
VIII. gaf in 1627 eene Bul-
Ie , waarin han de titel vnn 
ware kinderen van den hei
ligen FRANcrsctis werd toe-r 
gekend, een titel, welke; 
hun door dö Barrevoeters' 
betwist werd. Er was ten 
tijde van PAULUS V . , een, 
dergelijk geschil geweest $ 
Welke Paus in 1698 beslis
te, dat de Capucijnen wer
kelijk Minder-Broeders wa
ren , hoewel zij niet ten, 
tijde tmn den heiligen FRAK* 
CÏSCUS gesticht zi/n.' Deze 
laatste^ woorden ontstaken de 
twistfakkel op nieuw. De 
tegenstanders der Capucij
nen besloten*-«ff; tut y "dat zij 

C 2 :, 
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niet in de regte lijn van. dien 
heiligen Stichter voortspro
ten. ÜBBANÜS VIII. ein
digde dit geschil, door te 
bepalen, » dat men het begin 
ftunner instelling, moet ge* 
lijksfellen met dat van den 
Serafijnschen regel, dien zij 
zonder eenige ophouding heb
ben nagekomen. 

BASCHI. Zie AUBAIS. 

'BASETJOW (JOANNES BER= 
H'SJUMJ»), een Lutherse» 
ïfoogleetaat, was 4e zoon 
van een' ïraeur, en werd in 
1723 te Hamburg geboren. 
«ij volöragt zi/nê eerste stu
diën in het Joannes-Colle-
|t'e dier stad, en begaf zich 
ïn 1744 naar Leipzig, om 
de wijsbegeerte en godge-
leerdhdd te beoefenen. Hij 
irplcniet vee] vrucht ait de
ze stadie, «Jaar dezelve hem 
meer twijfelingen, dan we-
zenJjjke kundigheden bij-
Jragt. Zonderlinge denk
beelden, zucht tot nieuwig
heden waren de grondslag 
van Zim karakter. Met ee* 
ïie bijzondere opvoeding be
last , verwierp hij de gewo-
«e leerwijzen. Dezelfde geest 
van nieuwigheid en stelsel 
***«, straalde ook door in 
ï n K e l i ' d i e l " J schreef, 
W d . f t l e r n ' ^ e hij te 

lu! ï g h e ] d V a n Hoogleer-
^ d e r . z e d e - e n l e t t e ï k u n -

«erfdök» leerstelsels te mi* 

veren , was hij het juist, dia 
de zuiverheid van hetze/re 
vervalschte, en hetzelve on-
kennelijk maakte. Bij ho-
chende de eeuwigheid der 
straffen, de gelijkheid der 
drie personen in de heilig» 
Drievuldigheid, de noodza
kelijkheid der voldoening» 
de zonden der menschen; 
door de verdiensten en den 
dood des Verlossers. GOM-
ZA, WlNCKLER en ZlMMERMANK 
schreven tegen hem; en, zon- j 
der de bescherming van den ' 
Graaf VON BERNSTORF, mi
nister van staat, en vanJi?-
ANNES ANDREWS Cnwaif-
hofpredikcr te Koppenkf*' 
zou hij zijne onvoorz/gdg-
heid, en'zijne kucht om te 
dogmatiseren, d u « r W ^ 
moeten betalen. - H - j g 
tegen hem verhtterd, * 
hem steenigen. W*». 
dacht toen, dat hetvoomg 
tig zoude zijn, <*»" ^ 
baan te verlaten, 4» * 

aan zuike g ^ r s 
blootstelde, e V S i 
des onderwijs wederm, 
wijl hij «*},*«£*$> 
woede bezield was,*> , 
hii zich voor, om voor 
s l l e n nieuwe Ieerwhze 

ontwerpen, ™.\}f/U 
van dien oogenbhk ^ ' 
een plan van w e r k * £ * £ 
die tot dat doel f * ' * J e . 

^ H«wï aSV m n g e n v o o r , w a ^ vel.re 
ten zijne verwaoMin» 
overtroffen. J%1«&%* 
stond* da handel, * ^ 
werk, eo e* VJ loeiden 
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acgné pen, een groot aantal 
werken, die betrekking had
den tot zijne ontwerpen. Bij 
de theorie wilde hij de prak
tijk voegen. Hij rigtte te 
JÖessau eene school op, aan 
•welke hij den naam van 
Philanthropinon gaf, eri 
verbond zich tot het bestuur 
flerzelve met den beroem
den CAMPE , doch daar hij 
weldra in een geschil met 
denzelven gewikkeld werd, 
zoo werd de school geslo
ten. BASEDOW keerde als-
toen tot de godgeleerdheid 
terug, en nam deel aan de 
beruchte discussiè'n, welke 
Ae Fragmenten van Wvl-
fenhuttet, een werk van 
JREIMAR door LESSING in het 
licht gegeven , in DuitscA-
land te weeg bragten. Hij 
hield zelfs over dat onder
werp eene twistrede met 
SËMLER. BASEDOW overleed 
te Maagdeburg in 1790. 
Zijn graf werd eenige jaren 
daarna met een marmeren 
gedenkteeken vereerd, te 
zijner gedachtenis opgerigt. 
Men kan niet ontkennen, 
dat hij een man 'van vele 
talenten was, noch zelfs 
welligt, dat hij het goede 
wilde, en de waarheid zocht; 
maar het karakter van zij
nen geest deed hem op de 
wegen verdwalen, welke hij 
insloeg, om er toe te ge-
taken. Zich noch in zijne 
gevoelens, noch in zijne 
jannen een bepaald doel 
V00rstellende3 door eene on-

€ c 

gerustheid gekweld, die hem 
onophoudelijk tot nieuwig
heden medeSle6pte b t g . 
z,,n leven m eene aanhou
dende woeling door. Grof 
in zijne manieren, ongebon
den in zijne zeden, buiten» 
sporig in het gebruik van. 
den wyn, verwierf hij gedu-. 
rende zijn leven, die ach* 
ting niet, welke men zijnel 
werkzaamheid en zijner kun
de zou verschuldigd zijn ge
weest, indien zijn gedrag 
geregelder geweest ware. 
Zijne werken zijn zeer tal
rijk. Het Lexicon der Hoog-
duitsche schrijvers doorMEU-
SEL , 1 dl. biadz. 189 — 195 
geeft eene wijdloopige lijst 
derzelve op. De voornaam
ste zijn: 1'° Inusitata et 
optima honestioris juventu-
tis erudiendee niethodus, 
Kiel 1751. — 2-o Beo'efe* 
nende wijsbegeerte voor alle 
standen, Koppenhagen en 
Lefpzig 1758, 2 dl.nin8.v<» 
— 2.e nitg. 1777. — 3.» 
P/iilolet/iea , of Nieuwe o-
verwegingen over de waar
heden van den Godsdienst 
en de rede, tot aan de gr en-* 
zen der openbaring, Alto-
na, 1764, 2 dl.n in 8.vo 
De overheid verbood het le
zen van dit werk. BASE
DOW wilde hetzelve verde
digen, en schreef te dien 
einde 4-° Adres aan de 
vrienden der menschheid en 
aan de niet magt bekleedde 
mannen, over de scholen, 
de studiën, enderzelver in-* 
3 
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vloed op Mélgemeene wel
zijn i met het plan eener 
verhandeling over de grond* 
beginselen der menschelyke 
wetenschappen, Hamburg, 
J76S, in 8-vo Hij stelt in 
hetzelve de hervorming <ler 
scholen, en het plan van 
een Instituut voor , om on
derwijzers te vormen, — 5-o 
Verhandeling overdegroiid-
heginselen of Methodische 
verzameling van alle men,' 
schel f ke wetenschappen, tot 
onderwijs der jeugd, van 
de eèrtte jaren tot aan de 
Akadentiscke studiën, met 
platen en Fransche en La* 
iijnschè vertalingen ver* 
rij kt, Dessaic en Berlijn, 
37/4, 4 dl.n, fifi uitgave, 
Leipzig, 1785 G-° ^ Pe
dagogische zamenspnden, 
met C A M P ? , 4 afleveringen, 
1777. D i t i s een das-ver
h a a l , betrekkelijk het PhU 
lanffa-opinon, gèmeenschap-
pelijk door ds beide d i r e c 
teurs ontworpen. -~ 7." Voor' 
stellingen aan de herders 
der achttiende eeuw, om 
den vrede, lusschen het 
wel begrepen eerste Chris
tendom, en de verlichte re~ 
de te herstellen, 1770, 2 

' J U in S.vo. — 8>° JESUS 
^HRTSTVS, de Christen-
wf;eW, en het Klein getal 

9*° Si leuwc wtjze, om te keren u Jze' M 

1785, i„ ?*» domburg 
orafft BASEDOW 

a S l e n ^ w a a r d i g g e d u l d , 

tilê toepassing van het laai' 
s t e s t u k j e , t e Maagdeburg 
i n twee meisjesscholen ts 
maken» 

B A S I L Ï D E S , een ketter rait 
Alexandrië, ïn 130 9 oinAer 
H A D R I A N U S overleden, W 
SIMON den toovenaar tof 
meester. Hij liet eenen m 
na, ISIDORÜS genaamd, Aw j 
jrfjne dwalingen.volgde.'De* ; 
aè ketterij duurde tot in 4e f 
vijfde ee'nw. Men gelooft, 
dat hij het is, die vit Pet' 
zie het Manicheismus ü* de 
Christelijke Kerk bragt. 

'BASIMSCUS, broeder van 
VEBINA, gemalin van LEO J.| 
Keizer van het Oosten, \veM 
Veldheer, Consul en Patri
ciër. OpHetelBrfew»"^ 
onder ZENO, ënï^nf' 
overweldigde hij h* ?!)*> 
en werd door het 0 » ^ ; , 
dige volk van # * * # " £ , 
j»«/. wel ontvangen. »»V» 
in .plaats van aan vf a , ; 
beeld te beantwoorde*, * 
men van hem k o e s t e r ^ 
geerde hij als een 
daar hij de Arianenb g«* 
tigde, de EutycheesJ 
schermde, en de regt^} 

te nemen 

gen vervolgde, *f?'M 
5„™u„ n v a s geweest d e i j 

s n , kwam -me* «* 

leger * f ^ f £ ^ gft I 
rug, en leverde in o y e p , 
aan B A S I M S C Ü S » n e a n . 
wonnen werd en g ^an 
dere sehoiljdaató vonf, 
eene Kerl/der^athohjke» 

weifee hij vervolgd Ha* 
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Ho liet zich den overweldi
ger met deszelfs vrouw en 
kinderen uitleveren, en de
zelve in den toren van een 
kasteel van Cappadocië op- , 
«luiten, alwaar honger en 
koude hen den; volgenden win
ter deden omkomen;' elkan
der omhelzende gaven zij 
den geest". Gedurende zijn 
kort bestuur^ maakte BA- , 
siuscus enkel gebruik Vaü 
zijne magr, om de volken 
te plunderen-, en hen niét: 
belastingen té overladen. De : 
volgende grondregel, zoo ge
schikt, om de barbaarsch-
Ijéid aan te moédigeitï,én 
Aé schande der tirannen uit 
té wisschen, was zijne \ 
spreuk, een Koning, die 
met gezag wil regeren, móet 
den haat opkroppen, welke 
zijne onwgtvaardiglieden in
boezemen. Hij was eerloos 
genoeg om te gedoogen, dat 
HERMATES, zijnneef J eencn 
misdadigcn omgang met Zé-
NODIDA, zijne vrouw, onder
hield. In zijnen tijd w«rd 
een gedeelte van Konsta?i~ 
tinopel in asch gelegd, door 
wélken brand men het ver
lies der openbare Bibliotheek 
moest betreuren, welke mètt 
zégt, dat meer dan 120,000 
boekdeelen bevatte. 

BASILIUS (Heilige), bijge
naamd de . Groote, werd op 
het einde van 329; te Ce-
*area in Cappadocië gébo-
*&n. Zijn vader BASIUUS , 
^as een doos zyne deugd 

algemeen geacht man, en 
zijne moeder" EMILIA , door 

JSaztanze, de vaeduervromo 
der armen gena a i ï l d ) hai 
tien kinderen, van welk© et 
drie tot de Bisschoppelijke 
waardigheid werden, verhe
ven , te weten, de heiüga 
BASILIUS, de heilige GRE~ 
GÓRIUS van Nyssa, en de 
heilige PETRUS van Sebaste. 
Nadat de heilige BASIUUS 
door zijnen vader in de eerste 
grondbeginselen der spraak
kunst onderwezen was, ging 
hij te Cesarea en te Kon-
stantinopel zijne "studiën 
vervolgen, en kwam van
daar te Athene, alwaar hij 
eene naauwe vriendschap» 
sloot met den heiligen GRE-
GORIUS van Nazianze. Hij 
kwam vervolgens te Cesa~ 
rea, alwaar hij eenige ge
vallen met roem bepleitte» 
Eenen afkeer tegen de ba
lie en de wereld opgevat 
hebbende, ging hij zich 
in eene woestijn van de pro
vincie Ponlus begraven, 
werwaarts zijne zuster M A 
CHINA en zijne moeder EMI
UA zich reeds begeven 
hadden. Dit heilige gezel
schap stelde er zijnen roem 
i n , om onbekend te blij
ven, zijn vermaak om te 
lijden, en zijne rijkdom
men, om alle goederen te 
verachten. De heilige GRE-
GORIUS van Nazianze en vele 
anderen kwamen zich in de? 
ze eenzaamheid in de deugd 

c 4 
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oefenen. Op Verschillende 
lijdstippen schreef de heili
ge BASILIUS Voor hen onder
scheidene raadgevingen, die 
de meeste monniken tot hun
nen regel hebhen genomen, 
en waaruit de stichters der 
"Westersche kloosters, ver
schillende , punten , hunner 
Constitutiën hebben gepuï. 
Na den dood. van den Bis
schop van Cesarea, in 369, 
werd BASILUTS tegen -zijnen 
"wil tot deszelfs opvolger > 
verkozen. Keizer ^Ahms, 
een dweepzieke voorstander 
«er Ariancn, wUde l,Ëm i n 
«Ke Rekte wikkelen. Hf, 
sond hem MomsrvS,W 
^ogdvan het 0oSfe„ om 
W d o o r be/otfenoftdr S 

b S Ve.?0I!derd en g e-ae'ga, zeide hem A^T-

te WorZ J feen beroofd 

*e«» B . L r ï ' antwoordde 

% voor de v e £ u W e S l 

H e^Uwn?S C h 8 .P' e n d e 
land; w t

C n , X S l » 3 >vader-
hetveft, ZOo

 dG *w teringen 
& » invloed dl?? i k u w e I -

tu£ S '5 l e t en geen 

^ verduren! deft dood ein-
deJijk, beschouw ik als ee-
ne genade, wijl mij deze/re 
eerder tot God zal breien, 
voor wien ik alleen kef." 
MomsTvs , nog weer ver-
baasd, riep uit, dat nie
mand npg nqoit zoo sloot 
tot hem had, durven spre
ken. — Wettigt,, hernam 
JBASILIUS , helt gij ook »l 
nooit een' Bisschop ontmoet, 
Een antwoord vol kracht) 
:het Bisschoppelijke karak
ter geheel waardig, dat d« 
Herders nimmer uit het oog 
moesten verliezen, endat, 
indien hel hun in moeije7//-
ke en kommervolle lijf/en, 
altijd tot regel had gediend, 
de; Kerk van alle rampen 
zou hebben beveiligd) aan 
welke de zwakheid» de 
kleinmoedigheid en de men-
schenvrees zonder tegen
stand, deze heilige Bruid 
van J . C. hebben bltfg*' 
St'eld. De latere ongeloovi» 
gen , hebben dezen tegen
stand,tegen de bevelen tes 
Keizers tot eene misdaan ge
maakt; indien hij er aan ge
hoorzaamd had, zouden die
zelfde bediJJers hem van laf
hartigheid beschuldigen [W 
AMRROSIÜS), De grootwoe-
digheid van BASILIUS ont
wapende VALENS voor eem-
gen tijd, Dé'Ariana» «™-
den lïem doen verbannen. 
Deze zwakke vorst stemde 
er in toe. Toen hij het be

at ' ö m 

%p.haam 

vel zou onderteekenen, 
de pen in 
Wam eene tweed 

brak 
bij zijn handen 5 W» 

vèede, roet wel-
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ke hij geene letter ton voort
brengen ; hij beproefde eene 
derde, die van zelve brak : 
toen beefde zijne hand, en 
door vrees bevangen, ver
scheurde hij het papier, her
riep het bevel, en liet den ; 
heiligen BASILIUS in vrede. 
De heilige Bisschop was 
daarna werkzaam, om de ge
schillen, welke de kerken ; 
van het Oosten en Westen, 
ten opzigte van MELECIUS en 
PAULINUS , beide Bisschoppen , 
Tan Atiiiochië, verdeelden , | 
uit den weg te ruimen. Hij 
overleed in 379. Hij had eene 
lange tengere gestalte, en 
door zijn vasten had hij zijn 
ligchaam, vooral in de laat- *' 
ste jaren zijns levens , vol- ; 
komen aan een geraamte ge
lijk gemaakt. Hij had altijd 
het voorkomen van diep in 
gedachten verzonken te zijn en 
sprak zeer langzaam. 'Zijn 
ijver werd door de voorzig-
tigheid geleid. Sommige 
hekelaars bestempelden de-
Zelve niet den naam van 
Zwakheid; maar de door ons 
aangehaalde voorbeelden zijn ". 
geene ondubbelzinnige be
wijzen zijner kloekmoedig
heid. G ARMER en PRUDENT 
hebben eene zeer schoo-
tie uitgave zijner werken 
bezorgd, 3 Dl.n in fol. met 
«ene Latjjnsche vertaling, 
1721 en volgende jaren. Men 
vindt in dezelve homeliën, 
brieven, commentariën en 
|n zedelijke verhandelingen. 
*'Jn stijl, is verheven en 

" , C c 

deftig, afjne redeneringen 
diepzinmg e n „ ^ 1 , ^ 
zijne kunde. Zijne schrif
ten werden door iedereen 
zelfs door de Heidenen ge
lezen. Men vergeleek de
zelve met de beroem«j8t# 
schrijvers der oudheid, en, 
men kan hem met de wel
sprekendste Kerkvaders ge
lijk stellen. De orde van 
den heiligen BASILIUS, de 
oudste der geestelijke orden» 
ontleent, volgens het meest 
algemeen gevoelen, haren 
naam van dezen heiligen 
Kerkleeraar. De Heer HER-
MANT heeft zijn leven be
schreven , 2 Dl" in 4.t0,1674*. 

BASILIUS {Heilige), een 
Priester der kerk van An* 
cyre, hoofdkerk van Gala* 
tië, onderscheidde zich door 
zijne verkleefdheid aan het 
geloof van Nicea. De Ari-
anen, die hem, als den ge* 
vaarlijksten vijand hunner 
sekte beschouwden , verbo
den hem in 360 vergaderin
gen te houden; maar hij 
sloeg dit onregfvaardige ver
bod in den wind, en ging 
steeds voort, de dwaling te 
bestrijden, zelfs in tegen
woordigheid van Keizer CON-
STANTIUS. Middelerwijl J U 
LIANUS de afvallige 'werk
zaam was , om de afgoderij 
op de bouwvallen van hefc 
Christendom te herstellen, 
liep BASILIUS de geheele 
stad door, om de gelöovigen 
te vermanen moedigüjk voor. 
5 
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de zaak van God te streden, 
en om zich niet door de 
verfoeijelijke plegtigheden 
«Ier Heidenen te bezoedelen. 
JSATÜRNINÜS en FKUMÉNTINUS, 
Officieren van JULIANUS, de
den hem ongehoorde folte
ringen ondergaan. JULIANUS 
heval zélfs, » dat nien da
gelijks zeven stukken van 
zijn vel zoude scheuren, tot 
dat er niets meer overbleef." 
Ziedaar de zachte wijsbe
geerte van dien Vqrsfc, door 
de hedendaagsche ongeloovi-
|en zoo zeec" bewonderd. 
«Mnuui verloor niets van 
«%e standvastigheid. » J t t-
MAKU? , zeide Jjji tot FRU-
mmmus, heeft d e a ï f a r e n 

omvergeWor}>eii} onder welke 

r L l e v e n vond, toen 
C 0 N S T A N T x U s h d 

om hem ter dood te bren' 

ontdekt., dat de tiranuip 
j e t deTJfs W ^ w d ! 

% aan de kerv in i e n , die 

f^n» niet overleden w a s , 

JJzeren spykers i« den TOg. 
ynder deze foltering Kaf bii 
o n g e e s t , ; den 29 Junlj 362. 

_ BASILIUS, e e t t g o d w u c i l t i „ 

%£ ? e l e . e r d e Bi^chop van 
in W ? m JsaVriS, werd 
S m W " ? ^ l » i n h e t a l -

jaische Concilie van «Ar» 
^ S ^ t e v a n E u S o f ^ 

onderteekenen j maar 
hij weldra zijnen ra:„„.9 
erkende, werd hij hersteld, 
en in de gemeenschap der 
Cathqlijken opgenomen. Men 
heeft van hem^OHojneiiélj, 
met de werken vanfató* 
ligen THOMAS TfaumUW 
in 1626, in fol. en in J» 
Bibliotheek der kerkvader*. 

BASILÏUS I . , dé1 Macé' \ 
niërs Keizer van het Ooa- ; 

ten, teAndrinojpel vanze« 
arme ouders geboren, drotg 
de wapenen in hoedanigheid 
van eenvoudig Soldaat» en 
Werd door d.e Bulgaren ze
evangen genomen. Uit zijne 

gevangenis ontsnapt, iwaH1 

hij te Konstmtinopel, mts 
dan eenen knapzak eneenen 
stok hebbende. l e i ^ M ' 
CHACL benoemde hem tot ny 
nen schildknaap,.«f1"»™} 
kamerheer, en gaf h«"JJ' 
in het bestuur des f^ 
BASILÏUS, van bedelaar W 
zer geworden» wV4\rr.,,&, 
gere|eldheden \ f ^ S 
d o e n V o " « ^ n . Ü e z e W 
dien Vet verdroot, * « £ 
man, aan wien hy W» ¥ 
per had gegeven, eene« 
Semeester te vinden, bes 
hem je doen sterven, tf.^ 
LIUS kwam hem voor, 
was ..in 867 alleen » ^ 
bezit van het rijk- •**•>« 
steedde zijne " J * 3 f ï 
om de wonden ™**?\&. 
staat te genezen, m 
stelde IGNATIÜS °P 3 r y 
triarchalen stoel» en 
FHOTIUS, eenen .onrust 
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en slinkschen geest, dien 
hij een jaar daarna herstel
de. Hij maakte zich ge
vreesd bij de Sarracenen uit 
het Oosten, bemagtigde Ce-
sarea, overwon degene, die 
hem durfden tegenstaan, en 
dwong de andere hem den 
vrede, te vragen: hij had de 
Manicheërs reeds beteugeld, [ 
en overleed in 886. » Het 
was een ongeluk voor dien 
Vorst, zegt de Schrijver der 
Geschiedenis vanhetNieuw-
Bomeinsche rijk , in die tij
den van barbaarsch- en wreed
heid geboren te zijn. Zijne 
groote hoedanigheden -, ge
schikt om een held te maken , 
werden door de roest zijner . 
eeuw vervalscht. Men 'kan 
echter gissen, dat, indien 
hij opvolgers had gehad, die 
hem gelijk waren geweest, 
het rijk deszelfs verliezen 
zou. hersteld hebben. Hem 
viel enkel de roem ten deel, 
den val van hetzelve ver
traagd te hebben. Even zoo 
werk- als waakzaam, was 
hij altijd aan het hoofd van 
zijn bestuur of zijne leger-
henden. Hij had de waar
heid lief, ën wijl hij vree
zen moest, dezelve niet in 
èen mond zijner hovelingen 
te vinden, zoo zocht hij de
zelve in de geschiedenis. 
Hij raadpleegde devoorheel-
«tan, welke zij hem voor
stelde. In zijns oogen, was 
| e verhevenste deugd den 
**°ogslen rang waardig; met 
j*Cni die dit edele kentee-
i*6R bezaten s- ging hij seer 

gemeenschappelijk om> eh. 
vergat zel& de

J
 k e i z er l i jke 

waardigheid, om dezulke te 
gaan bezoeken. Vol teederè 
bezorgdheid voor zijn6 o n_ 
derdan en, was hij 0p da 
angstvalligste wijzebezorgd, 
om hun enkel landvoogden, 
en overheden te geven, dia 
de verdedigers dergene wa« 
ren, wier vader hij was." 
PHOTIUS verleidde hem, dooi! 
hem een geslacht-regis ter te 
maken, door hetwelke hij 
hem van doorluchtige ouder» 
doet afstammen. Het is on
der dezen Vorst, dat men 
te Konstantinopel de eerste 
klokken hoorde, dezelve wa
ren een geschenk, dat do 
Venetianen hem in 872 ge
daan hadcjen. Het Chris
tendom heeft onder hetzelfde 
bestuur in Rusland groote 
vorderingen gemaakt; JBASI* 
MUS deed dit volk eenett 
Bisschop aannemen, door 
den Patriarch IGNATIUS ge
zalfd. Men heeft van hem 
eenige Brieven in de Bibli
otheek der kerkvaders, ent 
raadgevingen aan zijnen zoon 
LEO in het Imperium oriën
tale door Pater BANDURÏ. 
De AbtCiyoLEAU heefteene 
vrije vertaling in het Fransch 
van dezelve geleverd, JVan-
tes, 1782, in 12.° Er ko
men zeer goede grondregels 
in voor, soo als onder an
dere» de volgende: » Ge
loof opregtelijk aan den gods
dienst, en dat dezelve ten 
allen tijde uw leefregel zij. 
Het geloof is het eerste al» 
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Ier weldaden; hetzelve zui
vert onze handelingen, en 
schenkt aan de deugd den 
hoogsten trap van volmaakt
heid. 

Risiwus I I . , in 976, op
volger van ZIMESCES , in het 
öostersche rijk, was de zoon 
van keizer ROMANUS den 
Jonge.; Hij werd in 956 ge
boren, en bezat dapperheid 
xegtvaardigheid en deugd; 
maar hij gaf zich dikwerf 
«ver aan de aanlokiSelen van 
eenetv kwalijk begrepen roem; 
Hij vessloeg de Sarracenen.' 
verdreef de Bulgaren, dood
de er 5000 in eenen slag, 
«hen, 1014 geleverd werd 
en nam er 15,000 man ge
vangen , die hij met eene 
verregaande oninenschelijk-
h>d behandelde.. Na dezeï-

veiaeeldte hebben f ïiét hii 

Mfken, en aan den E 

l w 6 r eCn be»«uden om 
^ " V e ^ e n "aar hunnen ko-

. J»ng te geleiden, die dit 
• jwe je tooneel S l e c h t s t w e e 
f f " overleefde. B.iS1MüS 
overleed in 1025. Hij her-
wepdewetvanNicEPHoRus, 
„ ï e '°™, fle verrijking der 

verb i i k e n f e S e n *ebgaan,-
te l?n

0d' n i e m V ü kloosters 
J e k S ' 6 1 1 ' e n ^ n ^ e n aan 
0 6 k e i k e r i te maken. 

• % S I L O W I T Z (J0AKKES) be_ 
Jflde zijne natie Tan i e o-

' f c ^ * » S t a r e n , 
w J«gde de grondlagen tot 

het magtige Russische rijk, 
Hij was de eerste, die den 
titel van Czar aannam; i)# 
regeerde van 1450 tot 1505. 
Hij had tot opvolger Rwu* 
VS IWANQWITZ. 

' t 

BASIN (SIMON) weriherV 
rijs den .12 Maart 1608raa 
aanzienlijke en rijke oute 
geboren. Zijn vader, é. j 
SIMON genaamd, en die M- \ 
tor emeritus der faculteit 
van Parijs en eerste JPi.fr 
sicus der koningin was ,U 
hem in het koninklijk col-
legievanIV'a'Bttrre studeren, 
alwaar hij openlijk ia het 
Grieksch om het Ltnireat 
zin twistte (disputeerde)- HJJ 
werd wereldlijk Priester, 
en , hoewel hij er niet«« 
toe genegen vas, werdji 
door zijnen vader m betrek
king inet het h o f g W -
Dè koningin Ax», eff" 
noote van !>*«f, ,{ " i 
benoemde hem dadelijk tot 
prediker; harer'tof» ™ieei 
haren aalmoezenier > 
hem na elkander versc^J 
de prebenden b e k ^ - J , 
koning zelf b«i**» J 
zeeree hoorde hem men f 

maak prediken. Het ver i 
aan het hof, kon g ^ 
ter niet behagen k » ^ 

in n?fi?5tt« nigen 
terug, en nam ** rfl8P Augustus 1632 in tegen^)pt 

digheid der Ja» l DS£' ^ 
ordekleed aan, leg**' 

http://JPi.fr
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genS gewoonte, op denzelf
den dag van het volgende 
jaar, zijne geloften af, en 
nam bij die gelegenheid den 
naam van THOMAS aan. Hij 
jbevlijtigde zich daarna enkel 
en alleen op het prediken; 
en liet zich in de verschil
lende groote steden van het 
koningrijk met hetzelfde ge
noegen hooren als te Parijs. 
Hij overleed eindelijk in die 
hoofdstad den 18 Julij 1671, 
en heeft de volgende wer
ken nagelaten: 1° Oraison 
funèbre au Service de Lotr-
ÏS XJ1L, Ie 8 Juin 1643 
{Lijkrede hij de uitvaart 
van LODEIVIJK XIII. den 
8. Junij 1613). — 2.° Ser-
mons pour tous les jours 
de VAvent, dit Carëme, des 
Dimancfies de l'annêe, des 
Mysières de J. C. et de la 
S.te Vierge {Leerreden voor 
alle dagen van den Advent, 
de Vaste, de Zondagen van 
het jaar , de Geheimen van 
J. C. en der Heilige Maagd). 
-—•' 3.° Panégyrique des 
Sainls {Lofreden der Bei-
ligen). — 4.° Oeuvres spiri-
tiielles, {Geestelijke voer-
hen), Parijs, 1636. — 5.° 
AGIMÈE, onVamonrextra
vagant {AGI3IEA, of de bui
tensporige liefde) f ParySy 
1629, enz. 

BASIN (Heilige) Aartsbis
schop van Tn'er, op het 
einde der zevende eeuw, 
^'as uit het geslacht der 
hertogen van Austrasiê' ge
sproten. Hij begaf zich «aar 

het klooste* v a t l S T # M X I J 

MINUS , van Wwelk hij Abfc 
werd, waarna hij t o t J 
bisschop werd verkozen. Hiï 
liet onderscheidene kerken 
bouwen, en belastte z j ^ 
met de zorg over de opvoe
ding van zijnen neef, dia 
hein in het Aartsbisdom op
volgde. Hij is in het kloos
ter van den H. MAXIMINUSI 
begraven, en zijne gedach
tenis wordt den 4 Maart ge
vierd. 

«BASIN, koning van Tkit-
ringen. Toen Curra of 
GLOBOVEUS , den Rijn was 
overgetrokken, maakte BA
SIN van de verwijdering van 
dien Vorst gebruik, om het 
land, dat de Franschen in 
Germanië bezaten, te ver
woesten . Het was hera zeer 
gemakkelijk te overwinnen, 
wijl hij niemand vond, die 
hem tegenstand bood. Hij 
verleende den vrede op voor
waarden , die hij goed vond 
te bepalen, en ontving 
gijzelaars. Maar door eena 
tröuwelooze barbaarschheid', 
deed hij de gijzelaars om
brengen, en begon opnieuw 
de vijandelijkheden met nog 
meer woede, dan de: eerste 
maal. Hij bedreef de af
schuwelijkste wreedheden: 
de dijen van verscheidene 
jonge knapen liet hij aan 
stukken kerven, hen daar
na bij de pezen aan de 
boomtakken ophangen, en in 
dien staat sterven. Meer 
dan twee honderd meisjes» 
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liet hij bij de armen aan de 
halzen van even zoo vele 
paarden vastbinden, die de
zelve dwars door de strui
ken en over de steenrotsen 
sleepten, Andere maakte 
men in de wagensporen der 
openbare wegen vast, al
waar dezelve door de rijtui
gen verpletterd werden. 
Zoodra CLOVIS zulks verno
men had, trok hij wedero
ver den Rijn, kwam in Tim-
ringen , en veroverde het-. 
zelve geheel en al. Hij stel-
ie ziet* enkei t« vreHen , 
èen TWirtgers eenè schat
ting op te leggen, e n vols-
de met in het minst de 
weedheid na van BASIN, 
ajnen vijand. 

_BASINA,, echtgenoot* van 
«ASJN, koning van Thnrin-
^ ^verliet haren )nan, om 
ia frankrijk koning GHII,-

•> ie homen huwen. 

™«-i die haar minnaar 
Was geweest, aan gene zij-
f der zeeën, een dapper
der en levalliger held, dan 
9V W te kunnen vinden. 
zw^erdenzetvenèetóen 
™zen zoeken. Onze- T*. 

SS X«- !^V e r d welontvangen, 

boren. 4 6 5 G ^ i s I, g e . 

C m ™ * ! A , e r n e docl lter van 

BA 1 ^ ' ^ ^ A u S o ü E -
A ' w w d ^ haren broeder 

CLOVIS , te Noisi, op bevel 
der wreede FREDEGONDA , te 
hebben zien vermoorden, door 
het gevolg dier onwaarde 
Vorstin onteerd, en naar 
Poitiers gezonden, alwaar 
zij in 580, onder deMijft 
Abdis RADEGONDA, in m 
klooster des heiligen hè 
ses den sluijer aannam. ^ > 
SINA scheen zich in denk- l 
ginne met geduld en gek- | 
tenheid naar haren staat fe 
voegen , maar toen in ,5$ 
LEUBOUERA, AGXES was op
gevolgd, die slechts korten 
tijd na de heilige RADECftV-
DA, Abdis was geweest,iiet 
GnRODiëLOA, eene dochtervan 
koning CBARIBERT, die ook 
Religieuze in dat Moostcr 
was, verscheidene harer/iie-
degezelinnen zweren, hare 
Abdis van verscheidene mis
daden te beschuldigen, ia» 
einde dezelve te verjaga» 
en hare plaats i» te nemen. 

Zy wikkelde B x ^ « ^ e 

pa J r t i j , ende Z emmte\^ 

ïerlieten ten getale t » » 
minste veertig, en w v 
van den B i s s c h o p * » , 
B Ü S , het Idóoster.,^^ 
gaven zich te. voet en t» 
E eenig voedsel tegebj 
ken, naar Tours. Zeer* 
moeid, en bijna kracMeW 
in deze ^.^?f^Zn 
vervoegden ZIJ zlC'l;' 0p> 
heiligen Bisschop -ÉtartJ^ 

hem aldus aan: » / l c S \ z e 
u , heilige » h ° p , « , 

.. dochters, welke deJ-
I van Poitier* ™<**lecWV 
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bandeld heeft, wel te wil
len huisvesten en voeden; 
ik zal mij intusschen naar 
de koningen, onze bloed
verwanten begeven, om hun 
blootteleggen, wat wij lij
den." •— De heilige GREGO-
IUUS berispte, haar met zach-
moedigheid over deze schan
delijke vlugt, en raadde haar -\ 
aan', zich tot den Bisschop 
MEKOUEUS te wenden, om 
LEUBOUERA, indien zij mogt 
schuldig zijn, te straffen; 
maar CHRODIÖLDA verzette 
zich tegen den wijzen raad 
van • den Kerkvoogd , en 
stemde enkel toe, om het 
overige van den winter in 
Tours te blijven. Den daar-, 
op volgende zomer begaf zij 
zich alleen naar koningGuN-
JTRAM, aan wien zij diets 
maakte, wat zij 'wiï&e, en̂  
deze Vorst beriep eene ver
gadering van Bisschoppen, 
ten einde dit geschil te on
derzoeken. ClIHODlëïiDA , 
die zelve vruchteloos se
dert eenigen tijd, de komst 
der Bisschoppen had afge
wacht , kwam met de overi
gen harer medepligtigen te 
poitiers, en «ene bende die
ven -en booswichten verza
meld hebbende, maakten zij 
zich meester van de Kerk 
van den heiligen HEDARIUS, 
alwaar de Bisschoppen van 
Hordeatix, Angoulême, Pe~ 
Tjgueux en Poitiers haar 
*Wamen bezoeken, om haar 
t e hermanen, deze ergernis 
*e doen ophouden, en naar 
«asr klooster terugtekeeren; 

en op hare hardnekkige wei-
g e f n § ' V e ^ W d e n ! i j de-
zelve als geexcom i n u n iJ e e r d v 
Maar de mmtehng*,, W e l f c 
deze oproenge nonnen ver
zameld hadden, vielen op fo 
Bisschoppen, en de Geeste
lijken, die hen vergezelden, 
aan, sloegen hen op eene 
ruwe wijze en bragten er 
aan verscheidene ernstige 
wonden toe. Daarna deed 
CHRODIPI.DA , dekloostergoe» 
deren door woeste en misda
dige lieden besturen, en LEU
BOUERA bedreigen, over de 
muren te zullen doen wer
pen, wanneer zij weder in 
het klooster van het Heilige 
kruis zoude gekomen zijn. 
Koning CHIXIDEBERT van de* 
ongeregeldheden onderrigt, 
schreef aan MACCON, Graaf 
van Poitiers ten einde deze 
gewelddadigheden tekeer te 
gaan.Middeierw/jI werd LEU
BOUERA «iet geweid uit het 
klooster gehaald, en bij BA~ 
SINA onder bewaring gebragt» 
en het klooster geplunderd* 
Er werden in dit oproer vel» 
menschen gekwetst en ge
dood , en het zou nog veel 
verder gegaan zijn» indien 
Graaf MACCON niet gewapen
derhand gekomen was, de 
booswichten verspreid had 9 
onder welker bescherming de 
Belïgieuzen zich gesteld had
den, en diegene strengelijk 
gestraft had, van welke hij 
zich had kunnen meeseer 
maken. Men vond het mid
del om LEUBOUERA te red
den t dia. öoor GHROBIÖLBA,. 
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reeds ten dood veroordeeld 
was. Nadat eindelijk het op
roer gestild was, hoorden de 
te Poiliers verzamelde Bis
schoppen, de klagten van 
CnRODiëhïiA. aan, en, na een 
rijp onderzoek, verklaarden 
zij dezelve ongegrond, en 
LEUBOUERA als onschuldig. 
BASINA en de overigen ver
zoenden zich niet de laat
ste, doch wijl CHRODIÖLDA 
haar niet als abdis wilde er
kennen , gaf CHILDEBEUT haar 
een landgoed, werwaarts zij 
atch begaf. Daar B VSINA en 
hare overige medeplirrdcren 
nog steeds in den keïkelü-

tmwBBÈnr, in het Conci-
hevMMetz, in 590 gehou
den, dat men haar van de 
excommunicatie mogt onthef
fen, en zelfs CHRODiëimA, 
hoewel steeds hardne/cbV 
h a d m e d e d e e i a a n d i e g u n ^ 

fiiSrWST0KE (JoANNES) of 

J Ï Ï Ï «er .devthnd* « » » . 
Il- teB(tm'sslokeinIt">»p-
'Jire geboren. Hij begon 
3[»?«tudito i n d e ü n i S -
JUeit van Oxford, en beoe
lende er met eene on vermoei- I 
ï t t I U t d e Hnnnnlora en 
J S P ^ r t è . Zjjne natuur-
Se v t n t e \ d e d e n he'« to 
/ «m begaf h n a i c h n a £ u . p 

zich eenigen tijd in (litomfa 
vaderland der Muzen op, al
waar hij verscheidene belang. 
rijke waarnemingen deed. 
Hij was gewoon /'te verhalen, 
voornamelijk aan Mmmiis 
PARIJS, een beroemd gescW-
schrijver, dat hij te Alkx 
eene adellijke jonge D,« 
had gezien, COXSTANTINA gs- ; 
naamd, die, hoewel zij naait-
welijks twintig jaren bereikt 
had, over de moeijelijksfe 
wetenschappelijke oadevww 
werpen, met even zoo velt' 
vaardigheid als juistheid ei 
schranderheid oordeelde, w 
dat zij het was aan welke 
hij het grootste gedeelte zij
ner verkregene kunde te dan
ken had. Bij zijne terug
komst in Engeland, hn#W 
een ffrqpt, aantal frriefoote 
Jiapdschrift'en mede, en voer
de aldaai-, de Gwhèege-
talmerkén in. l¥nlS brW" 
corum tiumerales f ef ' 
uotithm et iWW^l 
in Angliam portmU '"6 

de Wmiribus Angh<?™2h 
toribm. De groote kflg ; 
van B.1WNGSTOM venu 
hem dadelijk de gunst « 
aanzienlijkste personen en JJ 

kwam tot het Aarttdiag» 
van Londen, Kovmrv^J* 
T É T E , B i s s c h o p v a n ^ ' 
metwienh i n n a a i ^ 
^^tonA r e ^ ^ 
kort daarna het ^au» .. j ,B . 
naat van LeicesUt- »J . 
zigde alle middelen, o» 
jeugd lust tot de . « * £ £ 
voornamelijk voor da w 
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sche taal in te boezemen, en 
overleed in 1252, onder de 
regering van HENDRIK III. 
Zijne werken zijn :, 1° Leer
reden ; 2° Particu/ae sen-
tentiarum per distlnctiones ; 
— 3° Donatus Gr&cornm ; 
— 4° Harmonia Evangelio-
rtmu 

BASINÜS of BAZINUS (THO
MAS) een Fransch edelman te 
Calais geboren; werd „na 
JJoctor te zijn geworden aan 
de hooge-school van Parijs,, 
te Leuven tot meester in de 
vrije kunsten, e$ Licentiaat 
in het Canonieke regt be
vorderd. Bisschop en Graaf 
van Lirieux geworden, stond 
hij zeer in gunst bij KARET, 
T H . , koning van Frankrijk'; 
doch werd juist daarom, bij 
het overlijden van dien Vorst, 
door deszelfs zoon LODEWHK 
XI. even zeer gehaat. In 
verdenking gebragfc van de 
Engelschen en Bourgondiërs 
te nebben begunstigd , werd 
BA-HÏNUS eerst van het Fran-
s'che hof en daarna uit het 
Fransene rijk verbannen; en 
LODEWIÏK wist het, deels door 
bedreigingen, deels door be
loften , zoo ver te brengen , 
dat hij afstand deed van zijn 
Bisdom. Hij werd daarop 
Lector in de regten aan de 
Hoogeschool van Leuven; 
»iade"rhand is hij te Trier 
gaan wonen, en heeft zich 
eindelijk te Utrecht geves-
^Stf. Nadat hij afstand van 
zlJn Jttsdom had gedaan, is 

" « • I>EFX. D 

hij door p a u s SÏSTUS tot 
Aartsbisschop v a n Cesarea 
verheven , met behoud ech-

pp. het Bisdom van Utieux 
Hij werd daarop Vikaris van! 
DAVID van Bourgondiër y\\c 
eh vijftigste Bisschop van 
Utree At, in welke betrek-
Icing hij zijne". overige le
vensdagen in rust en vredei 
heeft doorgebragt, en wilde 
niet weder naar Frankrijk 
terugkéeren, hoewel KAREEI 
V H I . , de zoon van LODE-
WIJK hein daartoe had laten: 
uitnoodigen. Hij overleed 
ie Utrecht, den 3 Decera -
ber 1491 , en werd aldaar in 
de St. Jans-Kerk begraven* 
£}e beschrijving der voor
naamste gebeurtenissen, on-J 
der het bestuur van Bisschop 
DAVID vanJSoürgondië voor
gevallen , heeft men aan BA-
SINUS te danken. 

BASIUS (JOANNES), te Leeft-
warden in Vries/and geboren, 
gaf reeds in zijne eerste ja
ren blijken van eenen vlug^-
geri geest. H$ volbragt zij
ne studiën te Leeuwarden 
en te Leijden/ 1>egaf ziclt 
van daar naar Leuven, eii 
vervolgens naar JFranhrijkï9 
.alwaar hij tot doctor in het 
burgerlijke en canonieke regt 
Averd bevorderd. Dus uit
gerust , keerde hij met roem; 
naar zijn vaderland terug, 
alwaar hij eenigen tijd ae> 
praktijk waarnam. Hij .-gaf 
in het licht: Parados<s Bis-

d 
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jputationef Jttria civilis, in 
fol. Bazel, 1575. Hij heeft 
ook in Latijnsche verzen een 
aangenaam en vermakelijk 
verhaal van de Herfst-Va-
cantièn geschreven. Om zij
ne buitengewone bekwaam
heid, werd hij door de stad 
Delft met den post van se
cretaris begunstigd.' 

BASKERVILLE (JOANNÉS), 
een beroemde Engelsche 
Boekdrukker, in Ï706 te 
Wowerhi in het graafschap 
Worcester geboren, en in 
1775 te Birminghcm, in het 
landschap Warwtch overle
den. Vroegerwas hij schrijf-
ineester en verJakker, en 
vond daarop zelf e e n e n i e u . 

j ed ruk le t t e r u i t , i nwe]ke 
hl) m het jaar 1756 Latijn-
fhe f ..Engelsche jfclassie-
lil! ijV6rs in 4'm « het 
um gaf waaronder vooral 
S f a c ^ - « ^ a v e v a n V i E - . 
GiLivs als een t ' 
é i eschmees te rs tukuSS-
^ j n e n dood kocht BEAU-

37nnU I S , d e z e I e t t e r s voor 
ƒ 0 0 ponden steriings, en 
gff daarin te Kehl de^racht-
t i i tgavevanVoLTWinhet 
Z\é 6n Z0° i nne^end 
jw BASKERVILLE omtrent le
s w a s , even^ ^ af-
S L 5 a s Jfl w» allen 
a l ï e n t f S t ' d i e n Ml *n het 

lijk vooral nill tot,PIlfftzl.)n 

eene eigene daartoe reeds ge
bouwde piramide bijtezetfen. 

BASLER (JOAWES)', weid 
in 1613 èe Zurid geboren. 
Hij was eerst predikant te 
Si/rnac/t, en. daarna te ffi?-
weit, en overleed in \% 
na zich vele moeite teW 
ben gegeven, om de gesel* 
denis van Zwitserland mü [ 
sporen en te beschrijven. & 
de handvesten van het \» 
ton Zurich, worden eenif 
boekdeelen van zijne g 
schriften bewaard. Mènvini 
in dezelve onder snieren 
eene beschrijving van è oor
zaken en het begin vanden 
haat welke tusschen destad • 
Mulhausen en de fnningers 
heerschte, en van de ƒ/)*> 
op welke ie stad werd m-
genomen; -<le oorloge 
ê r a a u w b u n d e r s ; - - ^ ; 
bare teekenen, " , e

rL, (nt 
m e ] i j k v a n W J « a r f Ü 
1622 verschenen Z P ' . 

beschrijving «« * ,&öl tot 

1351 tot 1642 gesloten. 

BASNAGE (BENMHN); ee; 
Protestantschpredikan^, 

Carentan* zijne g . m 

plaats, in *0Sl/ ?•- * t s , in *»"" fje, dii 
stond bij 7 f J t l e l e g e * 
bij verschillende geieg 
din gebruik van W V 

(e , zeer m aanzie"-. 
heeft van hem eene ier 
deling over de &r*' 
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ke bij de aanhangers zijner 
partij zeer op prijs wordt 
gesteld. Hij overleed in 1652. 

BASNAGE (ANTONIUS) , oud
ste zoon van den voorgaan
de , predikant te Bayeux, 
daarna te Zwtphen in Gel
derland, vverwaarts hij, na 
de intrekking van het edikt 
van Nantes, dé wijk had ge
nomen , overleed in 1691, 
in den ouderdom van 81 ja
ren. — Zijn zoon SAMUÖI. 
BASNAGE DEFIOTTEMANVILLE, 
was evenzeer predikant te 
Bayeux en teZutphen. Hij 
heeft Kerkelijke Jaarhoe-
hen, in het Latijn, nagela
ten, 1706, 3 dl.n in fol. 
veel minder gezocht, dan 
de Kerkelijke Geschiedenis 
van zijnen neef, over wien 
wij onder zullen spreken; 
alsmede eene Beoordeeling 
der Jaarboeken van BARO-
rous in 4 . t 0 , om tot aanvul
ling van die van CASAUBON 
te dienen. Deze geleerde, 
té Bayeux geboren, over
leed in 1721. 

BASNAGE DU FRAQUENAI 
(HENDRIK) , tweede zoon van 
BENJAMIN, werd den 16 0c-
tober 1615 te Sainte-Mère-
Eglise, boven Carenfmi ge-
horen. Zich aan de balie toe
gewijd hebbende, vestigde 
hij zich te Rouanen, en ver
wierf er den roem van een 
<kr beste advokaten zijner 
eeuw te zijn. Hij verwierf 
c r ni«t minder door zijn be-

D d 

ëmploijeerd werd. w- ^ e " 
leeS t t Rouanen,*ZVeï; 
October 1695. Hij J f 
schrijver eener Verhandel^ 
over de Hypotheken, e n vat» 
een uitmuntend Commenta-
rium over het lands-regt vaa 
Normandijë, verscheiden© 
malen gedrukt. 

BASNAGE DE BEATJVA£ (HEN
DRIK), te Rouanen in 165T 
geboren, was de zoon vaa 
deri voorgaande. H|j was 
even als zijn vader, adyo-
kaat bij het parlement vant 
Normandijë. Na de in trek
king van het edikt van Nan
tes naar Holland gevlugt, 
had hij zich aldaar bekend 
gemaakt, door eene Verban- -• 
deling over de Verdraag
zaamheid, 1684,in 12.° Hij 
overleed te 'sGraven&age 'm, 
1710. Daar BXYI.B zijne 
Nouvelles de la rèpnbliqm 
des lettres gestaakt had» 
liet BASNAGE dezelve opvol
gen door Histoire des ou-
vrages des Savans (Geschie
denis der werken van de 
Geleerden). Dit dagblad, 
in 24 dl.fl in 12.° werd ia 
September 1687 begonnen, 
en eindigde in de maand 
Junij 1709. Er komen zeec 
goede uittreksels in voor; 
maar de stijl van hetzelve 
is dikwijls al te gekunsteld. 
Nog heeft men van hem eene 
uitgave van FUKETIÈRE, 3 
dl.» in &I. 170U 
2 
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. BASHAGE DE BEAUVAL (JA-
conus), een zoon van HEN
DRIK w FIUQUENAI , en broe
der van den voorgaande, 
werd in 1653 geboren. Hij 
oefende het predikambt eerst 
te Roilanen, zijne geboorte
stad , en daarna in Rolland 
ui t , wei'waarts hij zich be
geven had, om dezelfde re
den als zijn broeder. Of
schoon in een vreemd land 
uitgeweken, bleef BASNAGE 
steeds aan zijn vaderland 
verknocht. Toen de Abt 
DUBOIS, later Kardinaal, in 
1716 te '«GrauewAag-ekwam, 
raadde de hertog van Orle-
ans hem aan, om zich in 
aües naar dëri raad van BAS
NAGE te gedragen. De diens» 
ten, weifee Kr, a l s t 0 en be
wees, hadden ten gevolge, 
Jat men hem al de goederen 
terug gaf, welke J , , ' j i n 

2?*tf* {^ «chtergela-

Verschillende berken- 1 ° 

in fol. Rotterdam, 1699, 
&«^welligt de beste i s van 
f dege»e , welke men voor 
de Protestanten heeft ver-
vaardigd: dezelve i s ^ n d e r 
ontsxerd door hevige uitva-
Ï E n ' e n h a t e «ïke aantij-

$fc e e s t gewoon i s , derge
lijke werken ! ' , ,&e 

lioeWï !»« aantevulléh, 
ÏÏInLc?

n-et alt«d den «eKtengeest in e r W i n „ 

* Kerken, d f ^ X T T 
Voortkom* • ; «at boek 
™°iu«»nt, is ook Wonder

lijk in het l i c h t _ _ , , „ , 
1725, 2 dl.n i n 4.t»-&« 
Histoire des Juifs, depuit 
J. C jusgu' aprésent (Ge
schiedenis der Joden vm 
J> C. tot op het tegenwoor
dige tijdstip), 2fi uitgar», 
's Gruvenhage, 1716 15 h 
in 12.o Dit werk, vol p 
leerde aanmerkingen, werl 
bij deszelfs ontstaan zoo los- > 
gejuicht, dat deAbtDüPiSi 
na er eenige verbeteringet 
in te hebben gehragt,~gee% 
zwarigheid maakte, hetze? 
ve té Parijs tè doen druip 
ken. De geleerden, \velt» 
zich ten opzigte van de leer
stellingen de plêgtigMeit 
en de geschiedenis der Jood-
schë natie willen onderrig-
ten , lezen dit werk, heden 
nóg met vermaalt en vracht. 
—'3.0-LaRépuMquedet 
Hébreus (Be, Refulliehder 
Halteers), AUxsteiêam 1W> 
3 » d l . u i „ ; 8 . v o - 4 . M ^ ; 
qïtités Jtsdatyues {Jbodsöjie 
Qndhèden) 1 7 1 3 , ^ ° 7* 
frï.DbSértatiov « " " * 
duels et la chevcdmfW' 
handeling over de ft«J j 
vechten mde^ddemhuph ! 
1720, inS.vomédegeplaj 
in de Histoire des• « J J 
de ckevaUrie {Qesch'ff 

der Ridderorden), m*> 
dl.n in 8.vo -?•?*%*% 
des Provinces-Umet, W». 
U pain de Muntte? yf^ 
&oeïen der rereengf f ° 
Mnciën, sedert den JiW 
ferschen vrede), 2- «'• ^ 
fol. 'sGraveH/tage, V La, 
1726,vrÖnaauwkeurig1f^ 

file:///velt�
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namelijk ten opzigte van het 
gedeelte, dat den laatsten 
tijd der republiek betreft. 
Het is waarschijnlijk, dit 
werk, hetwelk een en be
roemden schrijver aanleiding 
tot deze tegénrede heeft ge
geven, »dat JBASNAGE geschik
ter was, om staatsdienaar 
{ministre d'état), dan om 

' predikant (ministre de ptt" 
foisse) te zijn. -i- 7.° Trai
te de la conscience (Ver-
handeling over hét geweten), 
2 dl." in S.vo -t-, 8.o Ser-
mons, (Leerreden), die min
der worden gelezen dan zij
ne geschiedkundige werken. 
Hij overleed in 1723, Nog 
heeft men van hem Histoire 
de VAncien et du Nouveau-
Testament (Gesc/tiedenis vah 
het Oude en Nieuwe Tes-
tament) , met platen, door 
RoauNüs DE HOGUES , Am
sterdam, 1705, infol. Zijn 
stijl is van vlugheid en sier
lijkheid ontbloot. 

BASSADÓNA. — Zie BASA-
300NNA. 

BASSAE, (JOANNES), was 
vóór de Fransche omwente
ling, lid der congregatie 
van demissie, werd in 1700 
constitutioneel Pastoor der 
Parochie St.Louis, teVer-
tailleè, en eenigen tijd daar* 
na, tot vice-president van 
het distrikt dier stad be
noemd. In September 1791 
«wot het departement Seine-
et*Qite> a | s afgevaardigde 

by de Wetgevende Vergade
ring;verkozen, ondersteunde 
hy m de maand Maart 1792, 
het voorstel, dat metl gedaan, 
had, om door eene ainnistie 
de moordtooneelen, die £ 
Avignon hadden plaats ge
had, uit het geheugen te 
wisschen, en vraagde » of 
de vergadering vaderlanders 
wilde opofferen, terwijl de 
misdaden der aristocratie 
vergeten werden." Eenigen 
tijd daarna liet hij den her
tog VAN BRISSAC, toenmaals 
bevelhebber der constitutio-» 
nele garde 4e's konings, in 
staat van beschuldiging stel
len ; ging daarop tot de con
ventie over, en stemde voor 
den dood van LODEWIJK XVI . 
— Den 27 3$aart 1794, 
werd hij door deJakobijnen 
aangeklaagde, als te veel 
zwakheid te hebben getoond» 
in het vervolgen en straffen 
der Federalisten van het 
Departement Jura, wer-
waarts hij gezonden .was; 
maar hij 'regtvaardigde zich 
den volgenden dag, dooE 
aan de vergadering te her
inneren , dat hij eene schuil
plaats aan MARAT had ge
geven, toenmaals door LA 
FAÏETTB vervolgd. Weinige 
dagen daarna, werd BASSAI. 
tot voorzitter der Jakobijnen 
verkozen, en naar Zwitser
land en Italië gezonden, 
met den geheime^ last, heifc 
gedrag van den gezant BAR° 
THÉIJSBIY gadetesïaan , 4ïe s 
toenmaals reeds den val van 

cl?» 
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het conventionele bestuur 
voorziende, met de konink
lijke agenten begon te on
derhandelen ; het was niet 
zonder moeite, dat hij aan 
«Ie vogelvrijverklaringen ont
snapte, die toenmaals aan 
de orde van den dag waren. 
Toen in 1798 de Romein-
Sche republiek georganiseerd 
was, werd BASSAI, tot alge-
Ween Secretaris van het 
Consulaat benoemd; hij volg
de eenigen tijd daarna den 
generaal CHAMPIONNET, die 
ter verovering van Napels 
«pttok, en a an w i e n h i j 

vroeger reeds was verbod 
«engewe^ . Wijl het S -

sr£ctaidenaT 
S Pn

Crmtnissari8 FAÏ-
sfaan\1 C l U M P l < > » ont
staan was, zoo lietziïhom 

£ X ^ T e m d e n V c I d" «eer, «j,e I n d rf _ 

X " d ^ f . ^ . / 0 ^ mallen. 

m C \ ^ « « A I . CHAM-

keuvelde.VaHr,df ,VeIdhfr 

joen | ) a a r $$£*?* a I s " 
k e ^ n , a W h V ? r u g t e " 
•B*» dood, d f e V ' i S S 
Voorviel a i i flie , n Ï802 

e,> als een vergeten 

burger leefde. 

BASSAN (JACOBUS DE Pon-
TA, of I E ) werd in 1510 te 
Bassano ', eene stad in de 
Venetiaansche Staten, ge
boren. Hij schilderde net 
zeer vele bevalligheid kl> 
schappen en dieren. ZJJ 
penseel is niet altijd di 
Men zag verscheidene »JM ! 

schilderijen in het Jcabwat 
des konings van Frankrify 
in het Palais-Royal, en'fl 
het Hótei van Toulouii' 
Hij overleed in 1592, via 
zonen nalatende, die all» 
schilders waren, •fnuma-
cvè en LEANDEB waren de 
beide, wier werken do 
meeste overeenkomst wet 
die van hunnen vader had-
Am, maar iff er/den «* 
de zinneloosheid, waarmede 
hunne moeder geslagen was. 
LEANDER vevbedddez>c\ar 
tijd, dat men to**f* 
vergiftigen, hij overleed te 
Venetië in 1680- ^ <f 
andere, die zich i n ^ f e : 
dat men hem steeds achter 
volgde, dacht eens, dat» 
zijne deur openbrak, <J 
zich van hem meeste » 
maken; hij sprong uit" 
venster en overleed in «* 

mus), een ItaliafsCflpredi. 
sn i t , en be roep **** 
kant, werd te %"**:£ 
1686 geboren. H j P j f S 
zeer jong «jnde «J ^ 
cieteit, volgde net o 
wijs en onderwees geduren 
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de verscheidene jaren de 
Humaniora. Er heerschte 
in Italië nog een slechte 
smaak in de predikatiën. 
BASSANÏ» die zich tot den 
kansel bestemde, beoefende 
de goede voorheelden, en 
wist in zijne zamenstellin-

f en de gebreken te vermij-
en, waarvoor zich de "pre

dikers van zijnen tijd nog 
niet,, hadden kunnen wach
ten. Deze gelukkige veran
dering verschafte hem steeds 
een talrijk gehoor. Hij pre
dikte na zijne proefjaren, 
in de voornaamste steden 
van Italië,', en werd een 
der geachtste en beroemdste 
redenaars. BENEDICTUS XIV, 
voor wien hij dikwerf pre
dikte , toen deze grootePaus 
nog Aartsbisschop van Èo-
logna was, was er zeer op 
gesteld, hem te hooren, en 
vereerde hem met zijne wel
willendheid. BASSANÏ be
woonde gewoonlijk Padua* 
Hij overleed den 21 Mei 
1747. Men heeft van hem: 
1.° Leerreden. Men verza
melde dezelve ten getalle 
van dertig, die te Bologna 
in 1752., 'in''4.», en te Ve
netië, ïri 1753, in hetzelf
de formaat gedrukt werden. 
2.° Keuze van Latijnsche 
en ItaUaanscIie gedichten, 
1749 in 4 . t 0 , door de zorg 
van Pater 'JOANNES BAPTÏSTA 
BoEEBTi, zijnen orde-broe
der, met eene levensschets 
J«s dichters , sierlijk in het; J 
Latijn beschreven 5 ten druk '! 

D d 

bevorderd. De ware naam 
van Pater BABSAW' was CA-
GWARI; zijn vader had dien 
van BASSANÏ VICENTINO be
ginnen te voeren, n a d o o j . 
JACOBÜS BASSANÏ DEVXCENCE-
als kind aangenomen te zijn. 

BASSANO (AliVARO BE) , 
Markgraaf van Santa-Cruz, 
was een zeer beroemd. 
JSpaansch vlootvoogd der zes-
tiende eeuw. Zijn vader, 
die denzelfden naam droeg, 
kweet zich als veldheer der. 
troepen van FERDINAND den 
Catholijhe en ISABELLA van 
Kastilië, met de meeste 
dapperheid in den oorlog 
van Grenada. Na in zijne 

.jeugd verscheidene zeetogtem 
medegemaakt te hebben, in 

; welke hij zich altijd als een 
dapper man had gedragen, 
werd hij door KAREI. V . , 
tot aanvoerder der JSpaansche 
galeijen benoemd. In 1530 
veroverde hij op de Mooren , 
op den krooningsdag des; 
keizers te Bologna de stad 
Honna, en kort daarna de 
vesting Qiafa, ondanks de
zelve door dertien Turksche 
en twintig Fransche galeijen 
beschermd werd. ïn 1544 
vernielde hij een smaldeel 
van meer dan 24 Fransche 
schepen, welke de kusten 
van het koningrijk Gallicië 
onveilig maakten. Daarop 
ontving hij bevel, om voor 
de veiligheid der zilver-vloofc 

J te waken, en was in al zij-
'! ne ondernemingen bijna al-
1 4 
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iïjd. zeer gelukkig, zoowel 
tegen de Franschen als te
gen de Barbarijnsche kapers. 
In 1571 bragt' hij niét wei-
Jiig toe, lot de roemrijke 
overwinning van Lepanto te-
getf dè Turken , maar bij 
ontving er drie kwetsuren. 
In het volgende jaar maakte 
liij zich meester van éené 
galei waarover MAHOMED Ü-
CEBI, neef van dèn beruch-
tèn BARBAROSSA , hét bèvèl 
Voerde, en zulks in hetge-
aigt Van UCHUM, Admiraal 
der Turkscbe vloot, en Don 
"?«A« ?AN OOSTENRIJK. Toen 
m I08O Pnaippus II., ko-

* e r v a n > ^ « / w l l d e m a -

„ r i ^ ^ a o o r h e t v e ^ -

^ i j k e personen, hal doen 

fan hei eiland %neel e n ai 

** *MK oij de kaap 

• St, tfelena het Engelscbe 
smaldeel aan, waarover EDU-
ATID DRAKE het berel voer
de , behaalde een groot voor
deel en nam DRASE zelfs 
gevangen. Eindelijk droeg' 
men hem den post van ta* 
sten of Groot-Admiraal op, 
om bet bevel te voeren om t 
de vloot, de Onoverwime ' 
ïijke bijgenaamd, die tega 
hngeland en de Nedeth' 
den bestemd was. Maar 
daar de koning, wel verft 
van aan zijne wijze raadgtf 
vingen het oor te leerie»/ 
hem gezegd had, gij Mf 

\ u te mijtyen wpzigU niet 
gedragen , zoo als de ach-

) ting, wéthe ik voor v koes
ter zulks verdient; werd 
hi] over déze voorden zoo 
getroÈen, dath^Wf 
de vloot afzeilde, in 1*»» 
van verdriet over lezelre 
overleed. DelcomM^«f 
de'hem op eenekarielykewij-
z e , en men verzekert, ** 
na het ongeluk zijner OÏVO Ï̂-

winnelijkl vloot, hfl ge*£ winn 
zou 

nneJjiKe vioot, «>.i o- ,» 
a hebben; dè zaken zouden 

eene geheel andere «tef® 
genoien heblen, inèiM® 
Maarschalk van Satata-W» 
niet gestorven ware* 

ËASSANTÏN (JoANNf) «J» 
Voornaam Schotsch ww*0?*" 
tenaar èn sterrekundige a 
zestiende eeuw, «as de zoon 
van den SohotscKfia Lo» 
BASSANTIN. Hij werd onder 
de regering van JACOBÜS I * 
geboren en fifudeerde » 
8l«W<ne. Na zijne Au» 
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niora volbragt te hebben, 
bevlijtigde hij zich op de 
wiskunde, waarin hij het 
zeer ver bragt. Hij reisde 
gedurende verscheidene ja
ren, door de Nederlanden, 
Zwitserland, Frankrijk, J-
talie en Builschland,' ten 
einde zich in die weten schap 
al meer en meer te volma
ken. Hij hield zich echter 
het langst in Frankrijk op, 
en onderwees gedurende ee-
riigejaren aan de Universiteit 
van Parijs de wiskunde niet 
den grootsten lof. In 1562 
keerde hjj naar Sghotland 
terug. Bij zijne aankomst 
aldaar vond hij aan de gren
zen den ridder ROBERT MEL-
Vïh, aan wien hij een bij
zonder bewijs zijner sterre-
voorzegkunde gaf . . . BAS-
SANTIN heeft de letterkunde 
met verscheidene zeer nut
tige werken verrijkt, waar
van de voornaamste zijn : 1.° 
AstronomiajAcoBi BASSA'S-
'JPIKl Scoti etc., in lol. — 2.° 
Beschrijving van het Astro-
labium met de verklaring van 
het gebruik van hetzelve, 
in s.vo _ . 3.° Super Mathe-
matica Genethliaca. — 4.° 
Mithmetica. — 5.0 Musica 
iecundtim Platonicos. — 6.° 
J)e Matkesi in genere, 

BASSELIN (ÖJCIVJER), een 
lakenvoller, van Vire in 
Normandijè', vervaardigde 
Verscheidene drinkliederen, 
ï'^ke tot voorbeelden dien-
wn van diegene s welke men 

B 

. s; m 
sedert dien tijd heeft ver
vaardigd , en aan welke melt 
bij verbastering den naam 
van straat- of volksliedjes of 
Vaudevilles heeft gegeven. 
Daar de Normandijnsche 
liedjesmaker zijne verzen 
aan den voet van eenen heu
vel les Vaux genaamd, aan 
de rivier de Vire zong, zoo 
noemde men dezelve Vau&-
de-Vire. Deze gezangen in 
de 15>e eeuw samengesteld, 
droegen den stempel van den. 
Barbaarschen stijl des tijds, 
én van 'de onbeschaafdheid 
des makers. JEAN LEHOUX 
verbeterde dezelve eéïia 
eeuw na dien tijd, enbragt 
dezelve in den staat, waar
in ze als nog bestaan. 

BASSEPOKTE (MAGDAIENA 
FRANCISCA), beroemd door" 
hare begaafdheid in het schil
deren van planten, vogelen 
en dieren, werd te Parij* 
in 1701 geboren. Zij wal 
de kweekelinge van den be
roemden ROBERT , en volgda 
in 1732 OBRIETTE op, in. 
den post van schilder der 
koninklijke tuinen. LÓDE-
WIÏK XV. , die haar dikwerf 
deed roepen, óm zonderlin
ge dieren te schilderen, stel
de hare begaafdheid op hoo-
gen prijs, sprak zeer ge
meenzaam met haar, en ont
sloeg haar van alle étiquette* 
Mejufvrouw DE BASSEPORTE f 
die een van natuur goed en 
weldadig karakter bezat, 
moedigde 3e ontluikende ta-
S • 
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lenten op eene krachtdadige 
wijze aan; het is aan hare 
gunst en aan haren invloed, 
dat LARCHEVÊQVE , schilder 
des konings van Zweden, 
en de beroemde scheikundi
ge KOUELLE, een gedeelte 
Hunner bevordering te dan
ken hadden. Vele kunste
naars yan beiderlei geslacht 
deelden in hare lessen, en 
in hare milddadigheid; zij 
had echter niets meer dan 
«ene jaarwedde van lOQOlif* 
Vres en de opbrengst harer 
talenten; zij stond in betrek
king met den Abt PLUCHE. 
^ " J v V a n h e t s c I 1 0 « v v t o o -

uitmuntende werk ineteem-

fe I 1
e i e m

1
n g e n V e r s i e r d - Al

gemeen betreurd, overleed 
211 in 17sn i? vveueea 
ta L i ?' , E e n g t 0 ° taan-
men Z^ g i n g e n vindt 
»en verspreid in de porte-

tea nn i l i n ^ van plan-

O r / a J . k ' . HeM<>ff van 

•ujKe Historie ziet, 

dïevenS060 , D.E) e e » over-

verpliof Mf 1: V . e n was 
«en K L h e t v i n ^ n v a n 

PwticuJieje opvocdin. 

gen werkzaam te zijn; Aet 
ontbrak hem niet aan kun-
de , en. hij stelde voorzi/ne 
leerlingen, de Grtmihqiti* 
selen der fabelleer op, die 
in' verschillende opvoedings
gestichten werden opko
men. Toen de omtventela\ i 
losbarstte, verbond hij zich 
aan dezelve met al hetvuut 
van een eerzuchtig man, die 
alles vaneene verandering te 
wachten heeft, en die zich 
begaaft! genoeg gevoelt, om 
zich te midden der algemee
ns verwarring te doen'on
derscheiden. Hij was met 
CARRA J MALLET - Duw»' en 
anderen, "een der redacteur» 
yan den M^rcure Naiionah 
of staats -en burgerlijk Dag
blad , dat van den 31 w-

icember 1789 tot den 29 Mei 
1791 ia Bet licht verscheen. 

.Het was door de oproeiwe 
stukken , weB» hij >" * ' 
Demagogisch hld M*f 
dat hij de leennis en <le be
scherming vau ? n ^ ; 
gend man venvieri, na * deongodsdiensüghejento 

mngshaat, een titei 
aanbeveling was. w »' 
werd bij «aar NapeU P 
zonden ïn hoedanigheid J» 
secretaris, der .-Ambassade, 
eri-ging van daar naar/"»' 
met8 den"titel van a/ff™* 
digdederRepubliek. ^ 
VILLE gedroeg *«* * ^ 
als een het bestuur, 4fW 
zond waardig «%<?f f S 
door allerlei middelen ajW 
hij den geest der B g * 
te bederven, ten e. u'nde 
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verschrikkelijke ontwerpen 
der Republiek, tegen den 
heiligen Stoel minder moex-
jelijk te maken. In een ge
zelschap van verdachte vrou
wen zag men'op de gezond
heid drinken van ANGELO 
BRASCHI , eersten burger van 
Rome: zulke gesprekken de
den den Romeinen genoeg
zaam vermoeden, wat zij 
Van de ontwerpen en listen 
•van BASSEVILLE te wachten 
hadden; hij geraakte in de 
geheele stad bekend, en 
reeds den volgenden dag 
hield het volk het rijtuig 
van den afgezant aan, boe
zemde kreten uit, aan het
zelve door woede en wraak 
ingegeven , en trachtte hem 
te arresteren. BASSEVILLE 
redt zich" niet vele moeite 
in zijn hotel,' en doet de 
deuren van hetzelvesïuilen; 
zulks was echter slechts een 
zwakke hinderpaal, voor de 
Woede van een opgeruid ge
meen. Men loopt de deu
ren open , en vindt hem op 
den «ogenblik,: waarop hij 
zich onder zijn bed verborg. 
Een Romein, van beroep 
een pruikenmaker, neemt 
een scheermes uit zijn zak, 
en hrengt hem eene wonde 
in den onderbuik toe, aan 
<le gevolgen van welke hij 
vier en dertig uren daarna 
overleed. Zoodra Pius VI. 
Ae volksbeweging had ver
bomen , zond hij troepen ter 
ontzetting van den Franschen 
aifthassadeur, dan deze kwa
men te laat. Met al hunnen 

ijver gelukte het hun enkel, • 
de echtgenoot* en de kin
dren te redden d i e d e p a u s 
onderzyne bescherming n a m 
en met allerlei weldaden 
overlaadde. Sommige per
sonen , door deze gebeurte
nis verbitterd, en, verheugd 
eene gelegenheid te vinden, 
om Pres VI. misdadig to 
maken', beschuldigden hem» 
alsof hij zelf dit oproer zou 
hebben te weeg gebragt .Deze 
lastering is zelfs hernaald ia 
een „pamphlet van DQRAT-
CUBIÈRKSgetiteld: DeQ$ya& 
BASSEVILLE , of de zamen-
zwering van Pivs VI. ont» 
slnijerd; maar ai die be
schuldigingen , waarvan da 
beweeggrond enkel in den 
bitteren . haat der mmteïin-
gen van dien tijd bqstond» 
zijn zonder eenigen grond: 
hét is niet op eene zooda
nige wijze, dat de Opvol
ger* VHH «Jen heiligen PETRUS 
zich wreken, vooral hij niet, 
die op eene zoo duidelijke 
wijze de deugden en de on
derwerping van den eersten 
der Herders heeft aan den 
dag gelegd. SALVI heeft 
te Milane, 1798 een dicht-
stuk in het licht gegeven, 
daar BASSEVILLE de held van 
i s ; de Hoogleeraar MONTI 
heeft de Republikeinsche af
gezant in het ware daglicht 
gesteld door het in het licht 
geven zijner Basseviliuna t 
Milane 1790 in 8.w Difc 
dichistak is voor eenige ja» 
ren onder den titel van: IE 
Dante ingentUifo , Parijs t 



460 B A. S4 

181?, ia 8.vo, in liet Ita-
liaansch vertaald. BASSE-
VüiLE-hééft behalve het reeds 
aangevoerde werk, eeni ge 
andere weinig belangrijke 
werken nagelaten» 

BASSÏ (LAURA MARU CA-
ÏHARÏNA) werd te Bologna * 
den 31 October 1711 gebo
ren. Al de : kundigheden, 
die, volgens onze gebruiken, 
der sekse schijnen verboden 
te *ijn, waren het besten
dige voorwerp der studie Van 
IAUKV, die •weldra deed 
xien, èat zij niet te vergeefs 
den gewonen kring der per-
Bonen van haar gesJachtTvas 
««getreden. In den ouder
dom van 21 jaren verdedig-
Je JHJ openliik e e n e thètts 
f de Wijsbegeerte, vmatbij 
de -beroemde Kardinale 
^iMfiERraw en Gmumi u-
gemvo0i.dig.waren> m 

e r Tegenwoordig waren, 

S J ? „ f geöüodigd' ^"e! 

gengronden op te werpen (te 
dinalen voldeden a a n d e . uit« 
; o o d l g I n g , m a a r z u U c s , < l i ^ 
deenkei , om in aller oogen. 
de kunde en de ongedwon
genheid d t ó ë t ^ 
kundige heldin te doen be* 
S6*?-* Ie(lep een »e-
S e i d ? / e sierlijkheid en 

^atyn sprak. De dichters 
^n^.t3Jd^Jverdé„S 
om dit nieuwe wonder te be ' 
^ n g e n 5 n i e ï l f t e j B o 

S ^ ^ ™ , 6 1 1 ^ ! ! van Ge-
t eu ten , m4,w in het licht, ! 

die bij deze gelegenheid rei-
vaardigd waren, deeersfeon-
der den titel van Rimeperla 
conclusiotte tfilosofica nello 
studio publica diBolo$na, 
tenuta daÏÏ illustrissimei 
eccelentissima signoraUu-
RA'MAMA-CATERIM B& 
SI enz.5 en het tweede Bi' 
me per la famosa huren-
Zione etaccfamatissmaoê' , 
areguzione al collegio fi(°" 
sofico, êella illustrisén 
ed éccellentissimn signum 
enz» De senaat van Botognh 
gaf haar eenen leerstoel voot 
de wijsbegeerte, met * 
vrijheid., die lessen te ge
ven, welke zij het best m-
deoordeelen. .Men ig t e 
harer eereenen gedenkpen
ning, YThTX^ 
eenen kant *•* ^ 
se l , en aan oen eene MINERVA zagf, w™ eene . » * " « * . hQUdende, 
lamp in de » a n " w „leisom, zich a a n , f n ^ ^ 
je te; doen zien' „id.sse 

spreuk: Soh^{ y^m 
MiSEAVASt' v * anderen 
Academiën, onde r« .ch 

f ^ f u r e n v S S - ? derzelver deuren * le 

eer aan eene vr e# 

der t lang f^JJÏ«w»*** 
Z ien, die zich J * J J W scheidde; niet a l l ^ 1 » ^ 
Latijn en -GneksjJ. J ^ e , 
ter- en bovennatuur*» 
maar zelfs in de g j g g j , 
de algebra en delato a n

h t t^ 
dichtkunde. *» " f j o i t f 
de «ij met l o # « s 
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. VEHATTI, doctor in de ge
neeskunde, die verscheidene 
kinderen bij baar verwekte. 
Deze buitengewone vrouw 
overleed den 20 Februari} 
1778. Zij had, zegt men,, 
«en heldendicht vervaardigd, 
over de laatste Italiaansche 
oorlogen, maar hetzelve is 
niet gedrukt geworden. 

BASSINET (ALEXANDER JO
ZEF DE), Kanonik enGroot-
Vikaris van Verdun, werd 
in 1734 geboren. Hij was een 
vriend der letteren , en had 
dezelve beoefend; zich aan 
het predikambt toegewijd 
hebbende, slaagde hij hierin 
zoo wel, dat hem de eer te 
beurt viel, om voor den koning 
te prediken. Hij sprak ook 
voor de Fransche Akademie 
de lofrede van den heiligen 
LODEWIJK uit; en werkte 
mede aan verschillende tijd
schriften, waarin men ver
scheidene letter- en staat
kundige stukken van zijne 
hand aantreft. Van briefwis
seling met Engeland ver
dacht, werd hij onder het 
fcestuur van BONAPARTE ver
ontrust ; doch wijl men geene 
bewijzen kon vinden, viel 
men hem verder niet meer 
lastig. Zoo als al degene van 
zijnen staat tot bekrompen
heid gehragt, verbleef hij de 
ïaatste jaren zijns levens te 
Qhnillot in het huis van 
Sdinte-Perrine, alwaar hij 
cmder opzigfc stond en den 
36 November 1813 overleed. 
*yne geschriften zijn: 1,° &e-

ne Uitgave fler predikatiè'n, 
L o f r e d e n ^ . vandeERi , 
! * « « Sf" 5 ^Akademie , 
1761, 6 Dl." in 12.° — Hii 
heeft er eene korte Levens
beschrijving' van diea be
roemden" Predikant bijge
voegd. — 2.° Histoire sa-
crée de C Ancien et Nouveau 
Testament', représenlêe par 

Jigures aocompagnées d'nt» 
teoote historique {Gewijde 
geschiedenis van het oude 
en nieuwe Testament', voor-t 
gesteld in afbeeldingen, en 
dooreenen geschiedkundigen 
tekst opgehelderd), Parijs:, 
8 Di.a in 8.vo met 600 pla
ten. Het 8.® Deel de Han
delingen der Apostelen en 
het Boek der. Openbaring, 
bevattende, is van den Heer 
Ecu r , ouden Abt van Pre-
monstrateit. De Abt BAS» 
SINET heeft de volledige 
uitgave der Werken van 
LUNKAU n s BOIKJKKSHIX in 

het Jicht gegeven. Hij was 
een der Redacteurs van het 
Magasin Encyclopédiqne-
Bij zijnen dood had hij zich 
reeds sedert vier of vijf ja
ren aan een werk bezig ge-

| houden, ten titel voerende: 
Considérations sur la Ru*' 
sie {Bespiegelingen over 
Rusland). Men is niet van 
gevoelen, dat hetzelve vol
tooid is. 

BASSOMPIERRE (FRANGISCÜS 
|DE) , Kolonel Generaal A&t 
Zwitsers, en in 1622 Maar
schalk van Frankrijk, werd 
in Lotharingen in 15f@ uit 
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eene aanzienlijke familie 

f eboren. De Kardinaal van 
tiCHEWEü, die zich over 

Item had te beklagen, én 
die al degene vreesden, 
welke hem konden verdon-
keren, liet hem in 1631 , 
in de Bastille zetten» Hij 

1 bragt den tijd zijner gevan-
! genschap met lezen en schrij-
! ven door. Hij vervaardigde 

sijne Memoriën, Keulen, 
1665, 3 Dl.n in 12.°, Tre-
voux, 4 Dl.n Er komen, 
zoo als in de meeste dier 
boeken eenige zonderlinge 
anekdoten en vele kleinighe
den in voor. Dezelve begin
nen in p S en eindigen in 
JOdl. /,jne gevangenschap 
duurde I2jaren. Eerst na den 
nood van RICHELIEU kreeg hij 
Zijne vrijheid weder. NoJ 
heeft men van hem Rela/ion 
te nes ambassades {Verhaal 
myner gezantschappen), 
1665 e„ I66S, 2 fil." in 

1;'L' e e n , w e r k <*«* zeer ge
acht wordt; en Aanmeren-
f » op de Geschiedenis van 
LonmuK XIII. , door Du-
*Wreenwerk, dat, hoe
wel eemgzms stekelig,ech
ter belangrijk is. BTSSOM-
FIERKE leefde tot in IQ46-
E 1 ^ d ^ d o o d i n z i i n 
.**• De Kardinaal van Ri-
^ U E Ü vreesde zijne scher-

tengerneen dik ° g ? DP k . - . * geworden. 

J ^annee r h j bevtlJen zou-
*~~ * Wanneer ik eene 

vroedvrouw zal gevonden heb 
ben," antwoordde hij. Hoe
wel hij in gezantschappen was 
gebruikt, was de onaer/ian-
aeling zijne voornaamste be-
gaaf he.id niet; maar hij had 
andere hoedanigheden, iit 
hem tot de vertegemvoA 
ging zeer geschikt maakten. 
Hij was een zeer schoon 
man, die een en doorèin- ' 
genden, vluggen, aanga»' 
men p;eest, eene edele wel* 
levendheid en eene zeldzaiW 
edelmoedigheid bezat. Hjj 
sprak al dcEuropescheiafen 
niet even zoo velegerfif 
lijkheid als zijne wioerfer/aai. 
Het spel en de vrouwen waren 
zijne beide heersohendeharts-
togten. Heimelijk g e 
schouwd , dat hij zoude ge; 
arresteerd worden, itoadty 
vóór het. aanbreken van den 
dag op, en verbrandde meer 

. dan éoOO brie**, *&% 
van dames u i t * 7 S van het hof ontvangen had. 

rijs in 1706 g * » * » ^ 
d de Interen opgevo; B 

bezocht reeds vroegüjd'g 
heelkundige scholen, 
hospitalen zijn de oefent 
l e n t e s heemeeste^• fr 
jonge BASSüëL bcoch t^ 

zelve met Wicht- J " n 
demie der wetenschap 
die der heelkunde, »a 

het genoegen vele Ü ^ 
Memoriën te hooren, « , 
derzelve zijn m « e , JJB 

«SE"-*; a-Tfl-o 1757. Hij bezat 
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niet, om zich optevijzelen ; 
zijne verdiensten waren zijne 
eenige aanbeveling. Vol 
openhartigheid en opregtheid 
hoewel eenigzins twistgierig, 
ging hij de grenzen der be
leefdheid en gematigdheid 
hooit te buiten. 

BASSUS (CESIUS) , een La* 
tijnsch dichter onder NERO, 
van wïen men fragmenten 
heeft in het Corpus poè'la-
rtim. Hij "is dezelfde aan 
wien PÈhSEüs zijn zesde 
hekeldicht opdraagt. — Ver
schillende Romeinen en een 
ketter uit de tweede eeuw 
hebben dezen naam; gedra
gen. 

BASSUS. — Zie VENTIDIUS. 
i • 

BASTA (GEORGÉ), oorspron
kelijk uit Epirus, werd te 
Mocca bij Tarente geboren. 
De Hertog van Parma, on
der wien hij diende, was 
Zeer te vreden oven den uit
slag aller zaken, welke hij 
hem toevertrouwde. In 1596 
deed hij levensmiddelen in 
la jbere komen, hetwelk door 
HENDRIK IV. belegerd werd. 
Hij wist deze onderneming 
200 heimelijk en met zoo 
vele snelheid ten uitvoer te 
brengen, dat dezelve hem 
veel eer verschafte. Hij trad 
daarop in dienst des keizers, 
e»t onderscheidde zich in 
Hongarije en in Zevenber
gen , overwon de muitelingen 
«Jn bragt dezelve onder be-

n8' Hij overleed in 

1607, m i i e t twee Verian-
dehngen na> i n h e t i t a j i t o 
aansch, de eene getiteld: 
De algemeene veldheer Ve 
nette, 1605. De a'nd " 
handelt over de wyze, om 
ligte ruiterij aanlevoeren 
Brussel, 1624, in 4. t 0 * 

BASTARD (THOMAS), een 
beroemd Dichter en Angli-
kaansch predikant in het be
gin der zeventiende eeuw, 
werd te Blanford in Dor-
setshire geboren, en volbragt 
zijne studiën te Winchester. 
In 1588 werd hij als blijvend 
deelgenoot in het collegie 
van Oxford aangenomen en 
verkreeg twee jaren daarna 
dën graad van JJacIielier 
in de vrije kunsten. Maar 
wijl hij zich door zijne nei-, 
ging voor de hekeling had 
laten medesiepen, zag hij 
zich in 1591 eenigermate ge
noodzaakt , zijn mede/dfcnoot-
schap te verlaten. Jlij ver
kreeg echter kort daarna den 
post van Kapcliaan van THO
MAS , Graaf van Sitffblc/i en 
schatmeester van Engeland, 
door wiens aanbeveling, 
hij , na eerst meester in de 
vrije kunsten te zijn gewor
den , tot de pastorie van 
Beer-Regis en tot het Rec
toraat van Hamer, in het 
Graafschap Dor set, bevor
derd werd* BASTARD bezat 
buitengewone talenten , was 
het Latijn en Grieksch volko-
men meester, een goed dich
ter, en was in zijne jeugd ook 
een goed predikant geweest. 
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Hij had drie vrouwen ge
had; en over,deze drie ver
schillende huwelijken ver
vaardigde hij de volgende 
dichtregelen: 

Terna mihi variis ducta est 
jefcatlbus uxor, 

Hi-ec juveni, 'illa viro, ter-? 
tia nupta seni. 

Prima est propter opus teneris 
mihi juncta sub annis, 

Altera propter opes, tertio 
propter opem. 

WOODT zegt van hem., dat 
hij op het einde zijns levens 
het gebruik zijner zintuigen 
geheel verloren had, en zoo 
aeer met schalden overladen 
was, dat hij om dezelve^ 
werd gevangen gezet, en ge
durende zijne gevangenschap 
Jen 19 April 1618 overleed. 
Aijne werken zijn: t«° Epi-
grammatas--£oKm groot 
Latijnsch dichtstuk, getiteld 
Magm Brita/miu, dat aan 
toning JACOBUS l opgedra
genh en in 1605 te Londen 
™*'tojedrukt werd. — 3.o 
JfW Leerreden, .— 4.to 
Twaalf Leerreden enz. 

BASTE (PETRUS), den 21 
November 1768 te Bordeaux 
geboren, diende in I7$ l^ l s 
eenvoudige bootsmahsjongen 
"tl <le Fransche Zeemagt, 
«loorlipp al de rangen, en 
overlaadde zich met roem bij 
het beW v a n Mantua, v\- I 
waar hi, het bevel voerde o-
ver dê  gewapende FloUlle 

Sk«i.TtT* I n '79Sgaf 
2JWJ «et beleg V a n Maltha, 
«J w den slag v a n Abouldr 
nwuwe bewijzen van dap

perheid , en deed zijn roem 
in J801 , bij den togt van 
St. Domingo ten toppunt stij
gen. In lSOiT ging hij tot 
het groote leger over, rustte 
te Danizig eene Flotille 
uit, ten einde de belegering 
van Pil'/au te ondersteoffiti 
en nam een Konvooi » 
twee en veertig zeilen weji 
dat den' vijand Jevensmiddi!' i 
len wï'de aanbrengen. 1» 
bet begin van 1SÜ8 m» 
Spanje geroepen , behieW 
BASTK, hoewel slechts twd 
bonderd man onder zijnefc-
velen hebbende, eene uitte-
strektheid • van 20 # » ; 
gronds, ongeschonden) «n 

nam de Stad iaën s»«»en: 
derhand in. In 1809 ««J 
hii tot kolonel der zeelieden 

van d e ' k e n * S»f 
benoemd, rustte op ^ m ' 

werd belast, « " * * £ 
het eiland f^%X^ 
ter te wkM. V\ ^ 

dapperhdd ^ s n
 a e ï i j . 

uitvoer ë^r.f^MOitnkt 
and zag zich ge"° p t dat eiland te verlaten.J 

deze overmnn^2l, 
BASTE aan he Jranwn. 
ger den over ogt van 
fchillende takkend J a e 

gemakkelijk, e \ b f r ï r i { -
voor de Franschen v*^ 
ke overwinning van ^ 
gram voor; eemgen «.1 ^ 
den Weener-vrede, 
hij zich op **"*,><!< 
Spanje, alwaar hg »* ^ 
voogd van Lona ™va 
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no&ni. Op dat tijdstip wed
den die gewesten, door ben
den struikroovers onveilig 
gemaakt. Het gelukte BAS
TE dezelve te verdelgen* of 
ten minste dezelve te ver
spreiden , en zich van de 
stad Almanza meester te 
maken, waarin de vijand 
zich verschanst had. Tot 
belooning van zoo vele uit
stekende diensten, verhief 
NAPOLEON hein den. 15 Au
gustus 1S09 tot de waardig
heid , van graaf, en benoem
de hem in 1811 tot schout -
bij-nacht. BASTE heeft zij
nen roem niet lang over
leefd , hij sneuvelde in 1814, 
in den slag van Briehne. 
Deze man , van eene gerin
ge afkomst, heeft den roem, 
welke hem op den avond 
van zijn leven ten deel viel, 
enkel te danken gehad, aan 
zijne militaire talenten , en 
aan zijnen .onverschrokken 
moed. 

BASTIAM (N.) bekleedt ee
ne plaats onder de mannen, 
wier lotgevallen zeer roma
neske en zonderlinge trek
ken aanbieden. Aan zijn 
vaderland llaïi'ê, men weet 
niet op welk eene wijze, ont-
togen, was hij langen tijd 
in de grooiste ellende, zoo 
zeer zelfs, dat hij eens be
proefde gras, te eten. Na 
^rschillende lotgevallen te 
hebben ondergaan, en zich 
n*et altijd even onberispelijk 
SeJ™gen te hebben, vèr-

« * Dm* E 

j» j *ich te Franifort 
aan den Mein onder Pr ai-
stsche wervers. M e u voerde hem naar Breslau geluk-! kiglijk voor hem ^ a s J J • 
generaal, die de nieuwe re„ 
kruten moest onderzoeken ~ 
toen dezelve aankwamen* 
bij den Bisschop ten maal
tijd. De generaal stond van, 
tafel op, om de rekruten te 
zien. Hij verstond noch Ita
liaan sch, noch jFransch , en 
BASTIANI sprak geen Hoog-, 
duitsch. Daar de generaal 
zich verbeeldde , dat hij La-» 
tijn sprak, zoo verzocht hij 
den Bisschop hem tot tolk 
te willen dienen. Nadat de 
Prelaat zijne lotgevallen had 
vernomen , werd hij met zijn 
geestig vernuft zeer ingeno
men , verzocht den generaal, 
denzelven aan hem afteslaan, 
voor twee manschappen ,die 
hij hem in zijne plaats zou
de geven. De generaal stem
de er in toe, en hij werd 
Secretaris des Bisischopsv 
Óp eenen zekeren dagontving 
de koning van den Bisschop 
eene Memorie, die beter! 
was opgemaakt, dan naar 
gewoonte. Hij onderzocht 
naar den opsteller, sprak 
hem dikwerf, en verzocht 
den Bisschop hem te bevor
deren. Deze benoemde hem 
tot Kanonïk van i$re$Iaii. 
Daar de koning eenigen tijd 
daarna iemand noodig had, 
om naar den Paus te zenden, 
ten einde over eenige zake» 
te onderhandelen, zoo liet 
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l i f d i oogen op BASTIA^I 
vallen.5 EBj fcwëet s*0*1 v a n 

zijne onderhandeling,- als 
«èh zéér verstandig man, en 
kV/am inet de gunst enaan-
ftévëlin'g des heiligen Vaders 
overladen, terug. Zoo doen
de ïs hij trapswijzë tot het 
kleine getal dërgene geraakt, 
welke "FREDEÏUK: dagelijks 
2ag, en met welke hij ge
woonlijk zijne avonden door-
tóagt. Hij overleed te Pots
dam in 1787. DeoudeFRE-
30EMK liet in de Catholijke 
kark dier stad eene plegtige 
•uitvaart voor hem vieren;, 
Bij welke hij persoonlijk te
genwoordig was. De Abt 
BASTIANI bezat évén zoo veel 
verstand als zedigheid, en 
had nooit geene vijanden in 
éèhe betrekking, die zoo ge
schikt was , om zióh dezel-
,ve op den hals te halen. 

BASTJDE (FERDINAND) een 
Spaanscb. Jesuit , was in 1558 
onder de Jesuiten 'gëgaatt. 
Hij was eën geleerd Theo-
logant, en werd door zijne 
Oversten verkozen, om in de 
Cóngregatiën de auxiliü'de 
leer zijner orde te verdedigen. 
3Va de Jesuiten verlaten te 
hebben, begaf hij zich naar 
Valiadolid, alwaar hij eenen 
leerstoel der godgeleerdheid 
bekleedde, werd Kanselier 
dër Universiteit, en verkreeg 
een ' Domheerschap in dé 
hoofdkerk. Men zegt niet 
ïn welkjjaaf hij gestorven is. 

BASTIDB (LODEWWK)» g«-

; Wbóh Predikant desKöff/»̂ , 
én Hoögléeraar ifl<fe«gfeBj 
leefde op het einde der 2e* 
Yentiendë eeuw. IWei-

• dene werken, ten vooitóe 
: Van dèn Godsdienst,w» 
vrij goede begaafdheii* 

! den Kansel, verwiervenli* 
roem. FiECHiEB zwaait w 

' s'cheidene zijner Predik* 
lof toe. In de yesmm 
van ifrieven van dien ft* 
Jaat, vindt men er verstte" 
dene aan dien Abt geadfM' 
seëi-d. Men heeft van htf 
l.Pftfté0Hgue de S a » 
MME (tofreden 'Wr* 
heiligen toJtaoVim* 
1696 «ïtgesprokctt'i" 
PunêgyriqW de Mf 
mm dê-Pf enm 
mn den ietbg* f""it. 

van *^)>*J£& 
gesproken.^- d , . 0 F 
deelen, ™htT„Zu&ti' 
hët Wérk * * 5 / A . 

ten iiteh ' / ' t ,„»arM' 

c0w,pli^mentdesï 
Mes'iDevemm^ 

fetièit) enz. BASTiD̂  p 

BASTIDK (PHi^fw 
Benediktijner J » . ^ 
gregatie van 
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MAÜRITS , werd in 1620 te 
Saint-Bénoit du Sauït, in 
het Bisdom Bmirges, gebo-
rea, legde in 1643 zijne ge
loften af in de Abbij der 
heilige Drieè'enheid: van 
Vendame. In zijne Congre
gatie , om zijne kunde en 
zijne naauwgezetheid in het 
waarnemen der orderegels 
bemind, werd hij tot de 
eerste kloosterbedieningen 
geroepen, en werd na elkan
der Prior van Saint JS/icaise 
van Reims, van Corbiè' en 
andere groote' kloosters. Hij 
zag van al déze groote waar
digheden af, en wenschte 
zijne dagen in de eenzaam
heid te kunnen doorbrengen, 
zich enkel met heilige oefe
ningen en zijne taligheid 
bezig houdende. Men stond 
hem toe , zich naar de Abdij 
van Suint'Benisbij Parijs, 
te «begeven, alwaar hij den 
23 October 1690, in den 
ouderdom van 71 jarenover-
leed- Buitengemeen aan zijne 
orde verknocht, kon hij niet 
dulden •, dat eenige der heili
gen of beroemde personen, 
die op derzelver lijsten Ston
den , aan dezelve zouden onfc-
weldigd worden. Hij had te 
dien opzigte verscheidene 
vrij hevige geschillen, raefc 
Pater I E COINTE, lid van. 
het Oratorium, wijl deze 
het tijdstip, waarop de regel 
yan den heiligen BBNEIIICTUS 
M Frankrijk werd opgevolgd 
^ de achtste eeuw bepaalde. 
H!J spaarde jselfe-rijnea or-

* • h» 

de-broeder den geleerden 
MABILLON met Hij klaagde 
hem m 1077 by het alge-
meene kapittel aan, wiU hiï 
eenige heilige Personen 
vroeger als Benediktijneft 
beschouwd, in den rang ya« 
twijfelachtigenhad geplaatst. 
De werken van PHIMPBUS 
BASTIDE , zijn: 1.° Drie La-
tijnsche Verhandelingen, 
waarvan de eerste ten titel 
voert; De afttiqua, ordinix 
SancU-BmEMcm ii^tret 
GalUas propagatiotte, in 
4.«>; de tweede draagt om-i 
trent denzelfdeii t i te l , en 
de derde handelt over de» 
onderteekening der oud# 
voorregten en, handvesten 
der orde, van welke velec 
echtheid door Pater I E COINTE 
in tvyijfel: werd getrokken. 
— 2,° De deernis• etearum 

| origine apndjndtzot, genti» 
li» et eiristiuuog. — 3.° 
De organi* e manacharum 
monasterifg etiminandis' — 
4,>° De lande perenni ia 
monasteriis. — 5.° De jure 
et pofestate mpnmhorum 
in conferendis benejiciis, •—' 
6.° Be mum disciplines se-
cularis inelinatiöftig apud 
benedictmos. •— 7.° Ver de* 
diging der Congregatie, mm 
den heiligen M&imvs.' Mefi 
uitzondering der drie veje« 
handelingen zijn deze ver
schillende werken ongedrukt 
gebleven. — Er is nog een> 
andere BASMBE (MAKCÜS), 
geweest >• die zoo als de< 
voorgaande te 8aint~Bm<iti~ 

e ? .' ../• , , a 
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<k Sault, eeriBenediktijner 
van de Congregatie vanden 
heiligen Mitinus was, en in 
liet kloostervan den heiligen 
AVGVSTWVS , • te • Limoges, 
in J6I6 zijne gelofte aflegde. 
Hjj doorliep al de bedieningen 
sjjner orde, en is de schrijver 
van "•• verschillende werken , 
die alle eene geestelijke 
«rekking hebben, zoo 'als 
Handleiding voor de nieu
welingen; Overwegingen; 
Verhandeling over den geest 
£ ' ConSr/gatie van den 
kéihgen MAURVS; de Be> 
«fktijnscke VmT enz 

M S ^ J I ^ ) . n̂ 19 
r e n , befrfcwAï * , ' ^ e l ) 0-

dAQkrvo ,se
J

ns °nder 

?»• s & r . :s Cnd78 8 

pnoor en l a W l • d e r " 
t i e n e r der n L I g f *ö* 
*« ziin „ ntewwelingen 
H d e \ r V e e S t ' Verkreeg 

*,n#beroow t 0,«vvente-
l 8 A é l f l £ tnl,hera Van «U»» d e W L w ? m s f

J
e n » ' n a a r 

ff «^oefSrS6 «**»• 

Nadat het Concordaat fan 
180L aan den godsdienst 
eenige vrijheid M terug
gegeven, werd deMitÜAg. 
TIOÜ aalmoezenier vati\et 
Prytanea, thans Co%» 
van LODEWIJK den Gi* 
In deze eervolle bedieè-5 
bezweek hij den 8 Mei UW 
aan eene zielcfe, niet welt 
hij in de militaire hof* 

Jen was besmet getvord» 
Hij heeft nagelaten: 1.°$ 
miei CArétien des éitidia* 
(Christelijk handboek jf 
studerenden), ten- gcb/wk 
der Collegiën, ihl&'A"* 
sedert dien tijddibw*'' 
drukt, en herzien do*»** 
MN, Hoogleeraar der gewij
de welsprekendheid, ^ J 
volger ^van den M>^sf't' 

jeunes dèmoUelln [y 

.Pnnbipaal van j! fi>^rottwen)Mf^' 
' e f s M , van "als het i A f * l J U 

DflderdDMOpww50®,11 (jrfl». 
aangeboden.~T(S J MI* 

kunst voor de Unmk 

_ A° Grammatre net 
Teseênee^P^f 
de JongemVaren> 

BASTON (de A " lrf*« 
ANDREAS EENATÜ^ » ^ ^ 
29 November I J " d8 t Wtó 
nen geboren:Jjj L*»en 
controleur te r»".',_„ s t n c p 

^«g n i e t " i a « ' ) n e r b«die- alwaar BASTO.V z ' ) n e ^ e!ï, 

S h e d e » waarian». I ging in het genoowW 
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Norbertijnen, door de Heer 
reö van den H. SUMMCIUS 
bestierd, welke hem, na zijn 
guinquennium, als Hoog-
feeraar in de wijsbegeerte 
naar het kleine seminarie 
van Attgers zonden. Den 24 
Mei 1766 tot Priester ge
wijd , keerde hij naar Parij's 
terug, alwaar hij naar de 
waardigheid van Licentiaat 
stond, te gelijk met den Abt 
(daarna Kardinaal) VAN L U -
CEUNE,met den AbtDuvoisiN 
(daarna Bisschop van JSan~ 
les), met DE L'ÉCUY , Pater 
van Premonstreil, en thans 
Kanonik en Groot-Vicaris van 
JParys, enz, In 1770 werd 
Inj als Licentiaat begroet, 
en sprak bij die gelegenheid 
eene rede uit, onder den naam 
van Paranymphes bekend, 
welke, zoo men zegt, door 
den Leeraar RIBALWER, en 
door den Abt M GRAND , van 
den H. SULPICIUS goedge
keurd , maar door den Au
gustijner Pater ORIFKOX hevig 
aangerand is . Naar liouaneii 
geroepen, om de godgeleerd
heid te onderwijzen, en zich 
van de hoofdstad verwijderd 
bevindende, verzuimde hij 
om de vesperies te verdedi
gen , waardoor hem den doc
toralen hoed zou zijn gege
ven geworden; zijn, naam 
wordt dus niet op de lijst 
der leeraren gevonden, en 
daarom had h|j er ook eien 
titel niet van faehooren aan 
*e nemen. De Abt DE «SLIKT-
**£*W*AT.K , Kano»iIs van de 

E 

(| mctMpoï*taan4:erkvan.R0«-
anen, beval hen» den Aarts
bisschop , DE t,A RQCHEFOU-
CAUM-aan, welke h e m eenen 
leeraarstoel der godgeleerd
heid m het Collegie dieic 
stad toestond. Eene thesis 
welke hij in Julij 1778 over* 
de regten der Kerk verde
digde, was oorzaak, dat men, 
hem in de nouvelles ecclé-
siastiques van molinismus et 
ultramontanismus beschul
digde , welke beschuldiging 
vernieuwd werd, toen hij 
zijpe Traites de, théologie 
dogmatiqm (Verhandelingen 
over de leerstellige Godge
leerdheid) van 1770 —1784 
in het licht gaf, en welfc 
werk met andere werken door 
den Abt TUVASCHE onder dett 
titel: Lectiones llieologica. 
Bananen y 1818 , 10 dl.» m 
12.mo: weder uitgegeven, 
werd. De Kardinaal nB 

I HocnicFovcAVi.r benoemde 
BASTON tot Kanonik, en tot 
de prebende van Buijttlet» 
en maakte hem in il Hl Vi
caris-promotor en OfficiaaL 
Op dit tijdstip getf hij de 
twee volgende werken in hefi 
licht: antwoord op het on
derzoek en de beraadslaging 
van LiSGVBTf . mpeiis- ds 
onscheidbaarheid des huwe
lijks, Varijs 1772 ïn12.mo, 
en Brieven rap- PUÏLETES » 
)ï, €, Pastoor van het Mis* 
dom van B... in Engeland", 
umi de Meeren Gei-stetiffóft 

. ffin het Bisdom w> Lisieus? 
in Franlrijh, «tJk« %%$» 

$ 
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tegen het bevelschrift m Öm 
herderlijken brief van hun
nen ^is&chop, ^an den 20 
JVov^mbèr 1773" en van den 
13"April 1774 aankantten^ 
In tvelkén de Bisschop hun 
beveelt, cbngregaiien en 
geestelijke oefeningen te hou
den , Londeti 1775 in" 4,«> 
Hij deed nog twee andere 
Schriften over hetzelfde on
derwerp het licht zien» In 
"welke hij &èn spot drijft niet 
Aeii tegenstand van dsnpaï-
tïf-gëèst. Het gerucht, dat 
«e zoogenaamde brieven vati 
C M W W B X Ï V . , doorC.iR.iC-

^ ^ m h e t v o l g e n d e ^ é r k 

anr \ 4 * Juen Sc/trm ver 

•ffilpw*"». im in 
(ekfreJ,^ ^mënfeomsten 

toejiad tusschen GANGANEIM 
' 5 L . ! a i \ d e r e Personen, 
nlh reeds sedertlang oor le l 
den; als d è a ^ ^ 
fc*™ VIT., L E M o ï ; 
w e r k ^ f c ^ enZ. Dit 

middellijk na het voorgaande 
uitgaf, is zijn Volïammui, 
otf jpfemière jöurttéë é M 
F . . . ' dans J'awln tnowk 
(Voltniri$;musjofem\ii«g 
van den Heer F. . . info 
andere wereld), Btvul, 
1779 in 12.° De-schtv̂  
onderstelt, dat • T O M » 
na zijnen dood, zamenk» 
ten had met JOANNA D'AKI 
met den Abt DESFONTA» 
FRÉROX, Co i ï i , CAÜI' 

GANG.iNEMJ, DOtó CM*1 

enz. Het is onooodig bi* 
bij te Voegen j dat Bü* 
bijtte leze*S'. VérinasA' .|* 
koste van den al t« Seri* 
tën Apostel-der g e 
heid. Vermaak scheef' 
in het veld der hersens^ 
mige inkléeding, «rfj * 
•nen Roman uit, r / f ? r

t o t 

bèelding en rf?%£ 
opschrift h'Ande.w" 
ions f OMA *ff£ 
la mer dn >»<*> mL Capi-
pagnon de « ^ J L fra-

van-Om*i feu J^«rw 

•mei vertaald, enzh (t 
zullen niet beoordeeld. 
dergelijke letteïoefr^. 
eenen Hoogleëraartf^ 
geleerdheid passen??' w „ 
•gen, welke h« *#® 

oordeelen. M™"" JoS. 
brak de om\ven(elin0 

http://doorC.iR.iC
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BASTON nam een werkzaam 
deel aan j ïe beraadslagingen 
van het kapittel van Roua-
nen,) nopens de besluiten 
jder vergadering van den, 13 
April 1790. Wet antwoord 
van gemeld kapittel(yanden 
5 Mei) \yas. iiï alles, aan idat 
yan -Partys.., gelljkyormig", 
hetwelk yeie Bisdommen 
overnamen. Zoodra de Con? 
stitutie, der geestelijkheid 
openbaar w;erd > bestreed BAS? 
TON die met ta)loose gchrifr 
ïm;lr ofschoon jijj $eze schrif
ten flasmïwsjiï^ 
-w/erd hij echter bekend, en 
;in baïligschap vjerwezen. Hij 
koos de Nederlanden -.yoor 
schuilplaats, en verliet Röu-
anen in September 179$. 
Êfedurende dit tijdsgewricht 
vernam men den afgrijsgeïijr 
ken; moprd der Karmelieten 
en der abdij van SaintrMr-
min. Twee scheeps-ladïnr 
gen van vervoerde Priesters 
waren te Guillebeus in hech
tenis genonien. De kapi
tein des vaartuigs , waarop 
zich BASTON bevond, aan 
de hoogte van Mailleraie 
gekomen zijnde, nam alle 
hulpmiddelen te baat, brtï zij
ne reizigers aan de woede 
der omwentelingsgezinden te 
onttrekken. Hij bleef van 
den oever verwijderd, ^vierp 
het anker in het midden, der 
Seine, en de Abt BASTON, 
niet. eenen Pastoor van Rou-
"ncii, hadden den moed, aan 
tod te stappen, om de hulp 
der regering van CavAebee 

E e 

m, te 
en 

te «oepen, het v.erslag; 
de Wel 8 p r e k e n d n e i d ^ g 

BASTON W e a tQ w e e g > 

verbannen PrieS t e r s j g g 
yerschilhge wegen, vi$ee%m 
de, opdat zij met meet vei
ligheid de grenzen d ^ 
lands zouden kwuien over
trekken. De / A b t BASTOS 
nam zijnen weg op DIEPPE, 
yanwaar; hij naar hondeik 
vertrek; hier vond hij zijnen 
ouden weldoener, den Abt-
de Saint^Gervaïs, bij wien 
hij van.^1 het noodige voor
zien weid, Maavl wijl de 
lucht van Eng,ëla,nd ëenera 
nadeeligen indruk op de ge
zondheid van zijnen weldoe
ner, maakte, zoo scheepte 
BASTON zich met zijnen vriend 
in 1793 in naar de Neder
landen* Na vele verhuizin
gen, om do Fransche,troe
pen te vermijden, vestigde 
hij zich te Coesfeld, al
waar BA*TON de gedenkstuk? 
ken dezer stad verzamelde, 
en eene briefwisseling on
derhield met den. Kardinaal 
DE RocHEFöUCAiii/r, welke 
te Munster wonende , aldaar, 
den 23 September 1800 over
leed. Een min verschrikke
lijk tijdsgewricht deed den 
Abt BASTON naar Frankrijk 
wederkeeren: hij kwam den 
26 Mei 1802 te&ouanenm 
gaf daar twee schriften ip het 
licht, namelijk: La Bran
che d'oUvier, presentie aw 
ecclesiastiques de, Bouen 9 
etc, (Be elifftakj wn de 
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„.jstéUjièh 'vm""m'ïlpuAnen 
aangeboden). Les 's doéteuré 
v "mdinsl oit Eiitfetien's sur 

gëes, 
aang. 
Romeins] oUEnttetieris su 
ia'dèmission des" evêquës 
etc. (De Boómsché-teeraars, 
of gesprekken óver den af
stand der Bisschoppen), © E 
CAMBACÈRES , Aartsbisschop 

i van Rouanen, benoemde BAS-
ÏON tot Kanonik, Groot-Vi
caris, en bij opvolging óffi-
«iaal, Theologant, en Deken 
?an het Kapittel. DJE CAM-
^ACÊRES Kardinaal, gewer
e n ?- nam hem mede naar 
™ J * bij de la-ooning en 
g v i n g van BoNAPARTE

ë
5 i n 

^ ^ vindt in siinêland! 

reden, enz. WelkP *,„„„ j 3 e n i n 8 . v o k u ™ e t v e e d e e -

öndanksaS ^ « k a 
rfieSdeid1W;leb,Jbie«ht' 
««gen. J^ , , e l e ,Vergade-

« L i " ( } e academie van 
"uunen toea-elafon i„« i •• 

ftedento»t •* 8 l 1 4«raalf 

w f c S n
ffiJ vergezelde 

-de K r t S , Se]eSenheid, van 
e» SieW«I«!hg- 1811 , -
van dezen K, !$ . g e t ? i S s c h r i f t 

f het besluit van den 5 Augus
tus 'goedkeurde; en dat de 
Kardinaal in dien zin ook 
Stemde.' De keizer'over de 
grondbeginselen vanBisTON 
voldaan,, deed hem het B\s-
dom van Sëes aanbied,-
CHEVIGNÉ DE BOISCÜOLK, 
welke dezen; zetel beldeel-
de , was naar Nantesw 
bannen, alwaar 'hij den 23 , 
JFebruarij 1812 overleed. Xa 
vele tegenbedenkingen, na» 
BASTON het Bisdom aan," 
ging in April 1813 zijn» 
ëed in handen van de kc;«* 
rin - afteggen', wijl NAPOU* 
zich0 toenmaals in'##'•**" 
land bevond. Int»M«f 
'vond BASTON tegens» m 
het Kapittel; en Ps*w 
in deze zaak gerüniff 
zijnde, antwoord, f™ 
Kapittel p ^ i X 
BASTON in &esr'f,, D .«.v 
te stellen. iï*hetzT> 
'een werk ^ " S t 
Wservam* « J j g g * , 

nonieke ^ * l f f J , 
schoppen); door den ger 

den M r j z z A . ^ ' ;;a!! 
denkschrift, hemeiK> 
«nmakvond-EindehjlvSc' 
hij i„ de oneenigbeda» » 

scben « r P A B T l n eerst* Paus, z ch v o o r d e n ^ 
te bepalen. *MI ' je 
op Kerkelijke itraff*» tjl. 
g l e d e n , w e l k e n ^ 
te voor den vrede van. 
en staat slortte: hij bekM 
de zich over een l*°efl 
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«chip Van het Heilig Hart t 
en het seminarie van Sées, 
hoewel obkbesiierd, scheen 
aan BASTON een broeinest 
van zamenspanning toe, en 
ondanks alle vertogen, werd 
hetzelve den 24 Februarij 
ontruinid. Zoo vele ken
merken Van gezag maakte 
de aandacht des kapittels 
gaande , die , den 11 Junij 
hunne vólmagt, aan BASTON 
gegeven,' introkken. Hij 
vertrok haar Sainl-Laurenl 
bij zijne familie, alwaar hij 
een regtvaardigend opstel 
vervaardigde, Onder den ti
tel van Mxposition de la 
conduite que 'M. BASTOS a 
tenue è Séez, et de celle 
mi'on y'a tenue èson égard 
{Ontwikkeling vanhet gedrag 
door den Heer BASTOS te 
Séez gehouden , en van dat
gene, he(welke men er te 
Zijnen opziglé heeft gehou
den), maar hij had de voor
zorg, van hetzelve niet in 
druk te Keven. Danrop liet 
hij het Jicht zien , So/ufioil 
d'une question de droit ca-
ttonique, par nn docleur de 
Sorboime, (Oplossing van 
een vraagstuk over het ca
nonieke regt, door een Doc
tor der Horboiine), 1811, in 
folio, in welk werk hij het 
gedrag van Pars VII. schijnt 
te laken. Hij knoopte vriend
schap aan met den AM Gwii> 
t.o\?, redacteur van een dag
blad, onderden titel, laJFran-
«J V(ifIioUque{Hel Calhohj-
^ Frankrijk ) s voor hetwel-

E e 
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ke BA**Ö:N eetiige artikelen 
leverde. Dezelfde Abt GDIL-
toN was de uitgever teil 
minste van het eerste deel 
van het werk: Mêclamationr 
pour féglise de France, et 
ponr la verilé, contre fow 
vrage de 31. DE MAISTRE „ 
Du Pape (Reclamatie/t voor 
de kerk tan Frankrijk, en 
voor de waarheid tegen hef 
werkvanDEMAISTRE: over 
den Paus), 182!, in 8.vo 
Eenigen tijd daarna verscheen 
het; Autidote contre les er-
renrs et la rèputation de 
VEssai sur Vindiffèrence en 

'matière de la Réligion (Te
gengiftegen de dwalingen en 
den roem van de Proeve van 
onverschilligheid in het stuk 
van Godsdienst), 1823, in 
8 . w Hierop volgde: JEAX 
BOCKELSÖX, ou Ie Rol de 
Munster, fragment histori-

rjue {JoAxsÈs UOCKELSOS, 
qf de koning van Munster , 
een geschiedkundig frng-
nient), hetgeen een uittreksel' 
schijnt te wezen van den lïo-
man der Anabaptisten van 
VAN DEK WERDEJ Concor-
dance des lois civiles et dei 
lois ecclésiasliques de Fran
ce, touchant Ie marïage 
(Overeenstemming der bur
gerlijke en kerkelijke teelten 
van Frankrijk, met betrek
kingtot het huiselijk) , 1824, 
in 12.°; Précis sur rusure 
attribuée auxprêls de Com-
merce (Kort vertoog over 
den woeker, aan de fumisl-
beleenvngen toegeschreven) * 

e 5 
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1825, in j8.v<\ Zppdra de 
• Jlbt M> BEBSIS . CAM?A!(?ERPS 

pp dep zetel van Eouanen pp-
tïQlgde,afoe^öeiiid^ hij BASTON 
tot fijnen Grrpot*Vjcaris;niaar 
hij den dood van dezen Kerk
voogd, hielden zijne bedie
ningen op, pn yerïjrok hij 
wrpder naar $am$rLmire%t > 
fciij zijnen schoonbrQeder 3, al? 
waar hij xnjst gropte pverge-
ving in den \yü Gods,den 
26 September 18&5,in 4en 
ouderdom van bijn^; 83 japen 
overleed. ^VpFkzaam "gir aan 
#en godsdienst verknoplifc, 
fteaft hij echter inisdjjtan 
oijftdat de omstaniiicrim^ 
feem ^tandigheden 

das7na F T L " ( ( '
 e a werd ö ^ a t o h u i z e r , n i e t o o g . 

gevente leiden. Hii had tat 

«Wfodp, dat hij nog i n de 

^«Kje, getiteld, De èJ. 

aftast 

, BATE (JOANNES) ,. een zeer 
hèkw^ant Engelsch godge
leerde; der vjjftiendg eeuw, 
dip t&,'i0a^a'rdf imvhij 
eenige jarep gestu^Ètihad, 
den ttoptóïalen hoed ia de 
Godgele'erdheid ontvipf #' 
\yevA prjppr derKarmelte 
van Yorck, en vervuld ie 
zen- 'post met (len meest'' 
roem. fïij overleed te ïW 
den 25 Januai-ij 1429, o* ' 
de regeripgvanKompgHES* 
DBI« . VI. Zijne werfeen ij» 
de volgende: 1.° ite flf 
strqctione pqrliwn Oratii-
nis 'irrr- ?i°' Swjper W « « * 

Pmdicmenta', itfWW*" 

p'« Porretam; — »> », 
Anima Qucustiowsj - * 
-Pro jfómY« velWrsdfo 
tione Benlentkr^^v' 
ActusMënarti;^' * i 

Mepkm°?'ftdm 

^<?r Annupi1" * 13 <> CW-

Mtiones sywlW* >T{£; 
Be AmimPfieJW & 

1 5 'o ])etermin*ti°nes > 
vele andere. 

BATK-feR^s)1, eg> 

160S te 'ifirf* 

der ^ ^ ( i e * S w « » 
in 1608 » J ï M ^ e » 
bij I M ^ W S öW 
verkreeg m 16^ . j , , * 
den graad van I * , hjl 

skunde hoett't geneesKunae , •; ..„n, 
reed,? sedert eenige J< 

file:///yevA
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zon U Dxfaf& als inde om
liggende gewesten, en voor
namelijk onder de Puritei-s 
nen, gepractiseerd had. Hij 
verwierf ee»en grooten roem» 
vobrnamelij k sedert het tijd* 
s t ip , dat Koning KAKEL I i , 
wiens eerste - geneesheer hij 
was, metzi jn hof zich te 
Oxford ophield." Daar de 
fortuin van dien ongelukkig 
gen Koning eene andere ge
daante had, aangenomen, be
gaf BATE zich naav Londen., 
schikte zich haar- den tijd*; 
Werd lid van hét geneeskun
dig Collegie i en geneesheer 
van CROMWE&Ï,, Zijnevrienr 
den zeiden, dat hij den dood 
van den: Protector-, door ée-
ïie dosis vergif, bevorderd 
had. Nadat KAREL ÏI . her
steld was omhelsde BATE 
Weder de partij dés konings* 
en werd eerste geneesheer 
van K» REI, I I . , en lid der 
Koninklijke maatschappij van 
wetenschappen. Hij overleed 
óp zi}n landgoed, te Hatton-
Garden, bij Ilolbonrn , den 
19 April 1669, ea werd te 
Kingston in Surrey begra
ven. Zijn werk, getiteld: 
Elenchus möticum- nupero-
rum in Anfflia, simul ac 
Jmis Regni ac Parlemen-
tarii -Irevis narratio, heeft 
hem zeer beroemd gemaakt. 
Hij heeft ook medegewerkt 
met de geneesheeren FUAN-
CISCÜS <xMSSöNitrs en Aiu-
**EUUS EEöEMOUTEa aan de 
^w-handeling Be MaoMlide 
•nve viorho -pmriïi qni mïgo 
Fhe Bickels dieilw', Laa

ie® , 1651, in 8W. JOANNE* 
fc>H!PTON,een kruidmenger, 
gaf na den dood van Doet?. 
BATE , in het licht P&ar* 
macopaia, BATJBANA, {^„td 
octogintq iCirciter PAarmm* 
ca rpleraque omnia « pro* 
xi GEORGII BATJEI. Uegi 
CAROLO II. Proto-Medici 
excerpta efc in Svo. 1688. 

i JJATEMAN, ( WILMAM ), te 
Noripich in Mnge/and gebo
ren,- alwaar hij r na te (Jam-' 
liriflge gestudeerd en den 
Doctoralep hoed; in' »de reg-
ten. ontvangen,, te hebben, 
Aartsdiaken y-en'daarna Bis
schop werd. Hij was-'zeer 
moedig en een onverschrok
ken, kamp vechter voor de 
regteh zijner kerk^ Hij ver
kreeg "van VÏ-EMENS VI, «en 
besluit voor hem en' zijne 
opvolgers, krachtens hetwel-
ke hij al de inkomsten, deJC 
openslaande geestelijke be
dieningen van, zijn diocees 
kon genieten i en hij had bi| 
deze gelegenheid langdurige 
geschillen met die van zijn 
bisdom. Deze Bisschop heeft 
niet alleen een prachtig Col
legie te Cambridge gesticht, 
het hof der Drieëenheid ge
noemd, en het gebouw, dat 
men het hof van onze lieve 
Vrouw Boodschap noemde, 
maar hij spoorde daarenbo
ven , een Hoogleeraar in de 
Godgeleerdheid, GuNVii. ge
naamd , aan, ook een Collegie 
te stichten, het 'hof- van, 
•GIFSVTL genaamd, hetwelk 
een geneesheer-, JOAKKËK 
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-GAJÜS genaamd, latér, zoo 
aseer heeft uitgebreid en ver-
ïftéerderd, dat het nog te
genwoordig den naam draagt 
van Collegié van GAJVS én 
GvxviL. Daar het koning-
tijki'Frati&pA, middelerwijl 
door erfregt aan koning Ë-
DÜARD U I , was ten deel ge
vallen, zoo zond deze Vorst, 
terwijl hij het intusschen 
Smet de wapens zocht te ver
dedigen , BATEMAN naar den 
£aus, om aan Z .H. de bil
lijke aanspraak, die hij had 
te ontwikkelen. Dö Bisschop 
stierf op zijn gezantschap te 

Tveade zWen ieeftM heeft 
^ ^ e v e r S c h r i £ e 1 S k e 
S r « lTn in ^geland 

. £ f ^ - ' d e geestelijken me 

«en van beiderlei geslacht. 

, i n ^ ( ^ u M ) , doctor^ 
in de godgeleerdheid en een 

ÏHHPöad.predikant onder de trfc 
.werd m 1625 geboren, Hij 
™»i godsdienstleraar te 

'=SSÏÏT* i n ^ e t ^delijke 
stemndnlf 1??" d e ° V e r e e n -
bedi enin| ; ï t e V3t t z « ? e 

lijk en \ , A n ^ *s s i e r " J K e» rijend. Hoewel 

aan de gevoelens van CAL. 
VÏNUS verkleefd, mshijge-
matigd1. in- het hèmdelen 
van geschilpunten, a zelfs 
in zijne werken, waman 
dé voornaamste zijn: 1," 
Overwegingen over hik-
staan van God en <I<* 
sterfelijkheid ;der;.jiel nel 
eene verhandeling over k 
Godheid van J. C. — 2." ft ( 
overeenstemming der goiè-
lijhe eigenschappen in 4 
verlossing der mencU 
doorJ. C.—-3.° Helgroot
ste geluk, enz., inéén èd 
in lol. verzameld, es te 
Lsnden uitgegeven. - •* 
Witoe >• selectm ,eruB*m 

virorum,,, konden, 0* 
in 4.«> : , ; : ; 

BATHECOMBE fWttWiM), 
een Engelschman, ieet™ 
omtrent ïiet jaar 1420 onder 
de rogering. m 0 j g £ 
en was een der DW»' . 
ste wiskunstenaars «JJ™ 
eeuw;zoo a U ^ ^ S 
ne werken ten; J n i j g 
blijkt. Men heeft van h J; 

h;: — V De tpkxra.m„ 
cara. —- «>• •"*• °* 

fabrica einsu, eaz. 

B A T H Ë U E a . - Z i e A ^ ' 

BATHILDA ( f f ^ H . j \ 
ningin van' ^ ^ 
echtgenoote van wou na 
H.,bhad drie zonen, die 
elkander de k r o o n . d g ^ 
CiiOTARitrs in.» vfr ngar 
I I . en THEOPORÏCH « ' 
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de J dood haar in 655 van 
den koning haren echtge
noot had beroofd , bleef zij,,, 
met het bestuur des rijks en 
de voogdijschap harer zonen 
belast , waarvan „de oudste 
eerst vijf, jaren bereikt had. 
Zij torschte dezen dubbelen 
last, met. een beleid, dat 
de bekwaamsten der staats
dienaars deed verbaasd staan. 
Hare voorbeeldelopze . voor-
zigtigheid ,3 deed haar het 
middel, vinden, om den vre
de in hare staten te hand
haven. Zij :schafle het ge-, 
bruik der slaven af, dat in 
haren tijd nog bestond, 
werkte in overeenstemming 
xnet den heiligen AuDoëNüs, 
den heiligen ELIGIUS , en 
vele andere heilige Bisschop
pen , om de simonie uit de 
kerk van Frankrijk te ver
bannen,; -vermenigvuldigde 
de gasthuizen , herstelde 
verscheidene kloosters, on
der andere, die van den 
heiligen MABTINUS, van den 
heiligen DIONYSIÜS en van 
den heiligen MEDARDUS : 
stichtte twee beroemde Ab
dijen , de eene voor man
nen , te Corbi'è, en de an
dere, voor vrouwen, te 
Cheïles, Zij overleed in de 
laatste, in 680, naar men 
meent op den 30 Januarij. — 
Het Roomsche Martyrologi
um maakt op den 26 der-
delfde maand gewag van haar» 

BiTHiiitus, een gebaarde-
Maker van Alexandrië, die 
onder Auausius te Bom& I 

verscheen , en een vrijgela^ 
.tene van MECENAS wak Hij 
,:had zich met eenen zekeren 
PyiiADES verbonden. Zij von
den eene nieuwe wijze uit 
om te dansen, waarin hien.' 
door gedaanten en gebaarden t 
het treurige en het boertige 

; uitdrukte. PÏLADES slaagde 
', in de eerste, en. BATHILLÜ»; 
in de tweede soort. 

S BATHORI of BATTORÏ (STË-
PHANÜS), uit eene aanzienlij-1 
ke familie van Zevenbergen 
geboren , werd in 1571 tot 
vorst van dien staat geko
zen. Hij regeerde zijne on
derdanen met even zoo vele 
wijsheid als goedheid. Toen 
HENDRIK III. van den troon 
van Polen afstand deed, 
verwierf jde roem van 8TE-
PHANÜS hem den schepter. 
Hij voerde oorlog tegen de 
Moscoviten, en behaalde 
verscheidene overwinningen / 
op dezelve; ook zou hij 
gaarne aan Polen eene an
dere gedaante hebben willen 
geven; doch hij beklaagde zich 
te vergeefs over het bestuur 
van zijn land, waarin hij 
vele gebreken ontwaarde,.' 
zijn leeftijd was te kort, om: 
dezelve te verbeteren, daar 
hij reeds in het jaar 1586 
overleed. 

BATHORI ( SIG ISMUNDUS )' 
van Somlyo, vorst van Ze* 
renbergen, zoon van CHRIS-? 
TOFFJSI. BATHORI , werd ia 
1572 geboren, en volgde 
zijnen vader in. 1581 op» 
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AMÜSATH III . #ilde hemin 
den beginne eene zware 
sschatting opleggeny doch uit: 
hoogachting voor dèszelfs 
oom, den koning van Polen' 
zag hij hiervan af. BATHOEI 
besloot intusschen , om niet 
de Christen vorsten een ver
bond tegen de Turken aan-
tegaan, doch de Vorsten van 
Zevenbergen beletten hein, 
om zijn voornemen ten uit
voer te Brengen. Men zegt, 
dat er eené zamenzwering 
tegen hem gesmeed werd ,-om 
hem in de handen der Tar* 
taren te leveren, en dat hij, 
na de staten te Clmtemburg 
1JB Colófar ^ hebben 
doen^ vergaderen, veertien 
aer zaamgezworenen, waar-
Wder^ich zijn neef BAMHA-

d W n
e V ° n d ' 'm i n t e r n s -

deed nemen en dezelve den 
^ September 1594 te r d o o d 
Ijet^brengen, H i 6 r o p i o n d 

^ f e m ^ B o s T K A Y r i a a r 

5f§ a f '*»<* onder dé volgen-

ZelfJTWlarde o n d e r •««-

Jang als hy en zijne onvol-
gers^leefd e ö g e e n e i a n P ^ 

Prinses 3
V a

d
n

a t ,mf; i e!« eene 

geven j '4 dal ZT m ° e S t 

Wede met d A T ^ ? S e e n e n 

maken ! L / £ r k e n »»«»£ 

stendom mogfc beroofd wor« 
j den, -hiervoor schadeloos 
;;mpest -stellen, door km iets 
ianders; te geven , waardoor 
::hij zijne vorstelijke waat-
jdigheid kon staande handen, 
'Hij ging vervolgens mei è 
vore ten van Wallach ft ra 
Moldatië een verbond aas, 
en nam in 1595 dö wapenen 
tegen de Turken op. Hf 

ïwon eenige slagen, en nam 
eenige steden in. In het« 
zelfde jaar zond men heü 

; MARIA CHRISTINA, dochfef 
' van KAREL , aartshertog ran 
Oostenrijk tot vrouw,' a*& 

: hóë\tel deze prinses om ha
re deugden en' '-golHwnheid 
aanbevelenswaardig was, hal 
zij het geluk niét, om aan 
hèm te behagen, ennahaar 
onderscheidene malen^on-
heusch bejegend te hebben, 
verstiet hij haar, <**°f 
haar in \M naaf GrctK 
tot hare moeder terug. » 
1596 deed hij e e n e m s ^ 
Braag en bood J J - J * . 
IDOLF II. aan, o"1 * 
bergen met de twee he ? 
d o i m e n ^ ^ f » ^ 
in Sileziè- te «&*£*+ 
hij had weldra redefir * 
erJ berouw over te heb en. 
en in de maand A t t g J 
van hetzelfde jaar, berfj 
hi j , om in het gewaad e^ 

minniks naar ^ f « ^ f i 
terugtekeeren. H i j ^ ^ 1 ' : 
naar Clausembwg <» .*« 
zocht de burgers en B N J . 
hee le land ,omzicho P w^ 
aan hem te onderWefP '̂ 
Hoewel Waradin g^eig*1 
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had, om ïiem 'te erkenhèn, 
ontnqgen hem de inwoners 
vaii Cldtïsernbtirg ónverhin-
derd. Zoodra hij dit plan 
teil' uitvoer gebragfc had, 
stond hij in 1599 zijne sta
ten aan zijnen neef, den 
Kardinaal, ANDIÏEAS af, enbe-
hieltt vooïr zich eerie jaar-
Jjjksche inkomst Van 25,000 
dukaten. De keizer en de 
vorst: van Wallachyë deden 
h'em: den! oorlog aan, en 
sloegen zijn leger bij 'Her-
lüanstadt uit elkander*. cSr-
CISMUNDUS ziende, d̂ t"' dé 
kèïzër:en de prins liet over 
het vorstendom van Zéven-
iergen, oneens waren, -kwam 
hij weder te voorschijn ,' en 
trachtte met hulp der Tur
ken en Tartaren weder in 
het bezit, van dien staat te 
geraken. 'Hij • .haalde èm 
vorst "van Moldavië'tófiijne 
partij. öVer> doch werd door 
dien van 'Wallachyë gesla
gen. Toen hij zich in tÖOÏ 
in Moldavië ophield, kozen 
de staten van Zevenbergen 
hem öp nieuw tot hunnen 
vorst, en herstelden/hem in 
hèt bezit van dat vorsten
dom. Hij hield zich ook, 
als of hij met den ckeizer 
een verdrag wilde sluiten, 
ea viel te gelijker tijd öp 
de troepen van den vorst 
Van Walïacliy'ê en van den 
generaal BASTA aan, doch 
•werd geheel en al versla-
Senj waarop hij zicü dade-
•"jk aan den keizer onder
wierp. SiGisiviüNDüS trachtte 
^jne staten door tusschen-

komst vaiï de Turken terug 
te krijgen , en begon^dbch' 
té vergeefs, m l § , 2 de be
legering^ van Clamemhurg. 
H l na."1. kerkelijk eenige 
steden i n , doch Verloor de
zelve spoedig Weder, en werd 
door de artikelen van het 
vredesverdrag; genoodzaakt, 

pom Zevenbergen geheel te 
' Verlaten'. V 'Hierop begaf hij 
zich naar Praag tot deni kei
zer | van welken hij eenige' 
landen in"Baïieme ontving.! 
Hij leefde tot het jaar I01Ó," 
stil in het kasteel van Lob-
koïüitz, doch toen men ver
moedde , dat hij niet den ko
ning van Polen, eenige ge* 
vaarlijke plannen gesmeed, 
hadf verzekerde men zich 
van hem, en bragthemnöar 
Praag•, alwaar hij den I'S 
Maart 1613 in den ouder
dom van 41 jaren overleed. 

BATMOBI (ANDJREAS), neef 
van den voorgaande, werd 
door zijnen oom JSTEFHANÜS 
naar Rome gezonden. Paus 
GJREGÖRIUS XIII. benoemde 
hem eerst tot protonotaris 
apostolicuS, en later in 1584 
tot kardinaal. In 1589 werd 
hij Bisschop y&nWdymidy 
efi in 1599 stond hem zijit 
neef SiGfsaiuNDtts zijne sta
ten af, die enkel de inkom
sten van eenige steden en' 
kas teel en voor zijn ónder-
houd behield; ANDRÈAS gaf, 

j dadelijk tta zijne bevesti
ging , hiervan berigt aan 

JGEORGE BASTA, generaal des 
'ke izers , met belofte dat hij 
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al datgene, ; waaromtrent 
SIGISMUNDUS door deszelfs 
afgevaardigden met hein o-
vereengekomen was , zoude 
behouden en bevestigen; 
doch de keizer nam daar 
geen genoegen mede, en 
daar.ANDREAs na te vergeefs 
alle pogingen te hebben aan-
geweud, om de gunst van 
dien vorst te winnen , zag , 
dat hij weldra in oncenig-
heden met denzelven zou 
gewikkeld worden, was hij 
genoodzaakt, om zich on
der de bescherming der Tur
ken te begeven. Den 28 
October van hetzelfde jaar 
kwam het biyHermansiadt 
tot een gevecht, waarin het 
leger van ANDREAS, hetwelk 
28000 man sterk was , door 
den vorst van Wallachye 
\yerd geslagen. De kardi -
naai redde zich met honderd 
ruiters door de vlugt, langs 
enge wegen, waar de een 
achter den andere gaan 
moest, doch werd door de 
boeren gevangen genomen, 
die het» het hoofd af hieu
wen en hetzelve naar den 
vorst van Waltuchyë brag-
ten. Men schreef zijnen 
dood aan de keizerlijken 
toe; doch het is zeker, 
*»t de keizer zich, na de 
nederlaag van den kardi
naal , die van zijnen dood 
onbewust was, of van den
zelven onbewust veinsde te 
zijn, bij den P a i l s O M -
MENS VII.. door eenen zeer 
scherpen brief over hem be
klaagde, hem van verstand-

fl houding met de Tutlcen k> 
ischuldigde, Z. H. reraoclit 
'hem in den ban te doen, 
'en den kardinaal, Ave slechts 
|den ouderdom van 33 pen 
\ bereikt had, den hoed te 
j ontnemen. 

1 BATHORI (GABRI^ w* 
! van Zevenbergen. , So» > 
«gen zeggen, dat hij een M4 
. is van STEPBANÜS JBATIIWI 
koning van Polen,.andóo 
beweren, dat hij niet tot la 
huis van Smi/yo oeho* 

I maav tot eenen tak van 4»' 
'' van Balhor, hetwellï*» 
'ouder'is'.,'en noeniw hm 
daarom •'GABRISL BUBW"* 
BATHOU. Hij verta^J 
in den'.. beginne met*»*»' 
dinHalANDRBAS,/»^ 

; zelfs dood hSd * * J 

voorwaarde a.u »j , 
tholijken Of*"*TB--
„ x a n e n o ^ a n l 

nam. Na oen uu u 
„en beschermer kJJ* j 
tot zulk een t o p g 

DOS BAOOT«i«enojd«8j 

als vorst van z* b„ 

gehuldigd•ytfr.w&tf 
die waardigheidsMj^, 
houden b e g r t ' ^ , 
de bescherming nei 
overwon versc^J nJe * 
den , en maakte y_gar 
MATTHIAS , koning J * | 
dooi- ZJ>« verkwiste 

file:///yerd
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haat, blies bij de Heiduk-
kers, het vuur van tweespalt 
aan; en stoorde de rust van 
den vorst van Wallachij'ê', 
die zich aan het huis van 
Oostenrijk verbonden had, 
doch werd door .denzelven 
overwonnen. In 1611 zond 
SIGISMUNDUS , koning van 
Hongarije', den veldheer 
FORGATSCH met een leger 
tegen hem te velde, doch 
hetzelve kwam van honger 
en koude om. Eenigen tijd 
daarna stond een der aan™ 
zienlijksten des lands, AN-
BREAS NAGY genoemd tegen 
hem op; doch BATHORI , die 
zich met hem veinsde te 
verzoenen, liet denzelven ten 
dood brengen. Intusschen 
wekte hij door zijne wreed
heden omtrent zijne onder
danen, vooral omtrent de 
Salcsers, die hij uit zijn land 
wilde verdrijven, den alge-
meenen haat van dag tot dag 
hoe langer zoo meer tegen 
hem op. In 1612 verwekte 
ANDREAS GXNTZGY, dien hij 
als gezant naar KonstunM-
nopel gezonden had» eenen 
tweeden opstand. Om den
zelven gelukkiglijk te doen 
uitvallen, had hij eenige 
beschuldigingen tegen BA
THORI bij het hof van den 
Grooten Heer uitgebragt, 
die hierop aan GINTZGY het 
vorstendom Zevenbergen ver
leende , met een leger om 
bezit van hetzelve ie gaan 
nemen. Insgelijks verliet 
GABRiè'r., BETHLEM, anders 

. ni, DJBIX. F 

BETHEEM GABOR , dieii hij als 
gezant naar den JPacha van 
Témezmr had afgevaardigd t 
zijne partij, en bood den Turk-
scben keizer aan, om hem 
eenige steden van Zevenher-* 
gen te geven, indien hif 
zich door zijne hulp van da't 
vorstendom kon meester ma
ken , welk voorstel door de 
Porte werd aangenomen, die 
BETHLEM met geveeld in heif 
bezit van hetzelve stelde. 
BATHORI nam zijne toevlugfc 
tot keizer MATHIAS , die hemv 
een leger, aangevoerd dooc. 
NJCOLAAS APAFFI , tot hulp 
zond, onder beding, dat men 
hem vooral de vesting Groot-
Waradin in handen moesÉ 
laten. Deze voorwaarde deedS 
BATHORI van gedachten, ver
anderen, zoo dat hij de zaak 
met de Porte trachtte bij te 
leggen. APAFFI-, hiervan de 
lucht gekregen hebbende, 
maakte met eenige bedienden 
van JiiTiiORi het plan, om hem 
te vermoorden. Deze aanslag 
mislukt zijnde, vond hij in 
1613 een middel, omhem, on
der voorwendsel, dat hij hem 
zijn leger wilde laten zien » 
buiten Waradin te lokken, en 
liet hem dooreenige soldaten » 
die hiertoe bevel ontvangen, 
hadden, door musketschoten, 
dooden. Zijn familie hield met 
zijn' persoon op te bestaan. 

BATHYLMJS of BATYLLÜS , -
te Alexandriëgeboren, was 
de mededinger van PXXA-
DES, en een der beroemdste 
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Pantomisten der oudheid, 
muntte voornamelijk uit in 
ontuchtige en wellustige 
voorstellingen. Hij was een 
vrijgelatene van MAECKÜS , 
die op eenèn zeer gemeen^-
zamen voet met hem zou 
geleefd hebben. In de lie
deren van ANACREON wordt 
BATHYLMJS als een schoon 
jongeling geprezen. 

BATHÜRST (Graaf van) En-
gelsche Ministervan oorlog, 
Koloniën en handelbetrek-
Mngen in het ministerie van 
Castlerag {Lonionderry), 
hekend als een hartstogtelijk 
vyahd van NAPOLEON, dien 
hij zijne vijandschap ook 
deels onmiddellijk, deels door 
de keus van HUDSON LOWE 
als opperbevelhebber te St. 
Mekna, tot zijnen dood toe 
op het bitterste Jiet voelen, 

••tkvm is de naam'van 
een zwaardvechter welken 
keizer CARACALLA, noodzaak
t e ; om beurtelings te^en 
drie verschillende personen 
op eenen zelfden dag te vech
ten. CARACALLA liet hem 
een schoon graf vervaardi
gen hetwelk men in den 
wijnberg PampUla ontdekt 
^ f t , met het opschrift JBA. 
wnvL . e zwaardvechtër 
tevLV , I U l ™ 6 r ter hoog-
i n S T ^ e e n h ^ e n v o e t 
in afgebeeld. Hji is een 

^ m noemde, en waarover I 
£ ÏD Z,Jfle r e d«n voor 

vius Kegt, dat zij Samnie-
ten werden genoemd door il» 
Campaniërs, die, wijl zij 
d e Samnitische natie niet be
minde, hunne hamen en wa
penen aan de zwaardwi-
ters gaven. 

BATONI (POMPEÓ), werfi» 
1708 te Lucca geboren, j 
Schilder geboren, gelijb» 
vele andere als dichters ge
boren werden, had hij «ij» 
talentin niets aan de kun" 
te danken; na bij de !»«»" 
ters van zijn land de eerstó 
beginselen' geleerd (e h^" 
ben, begaf hij iiè M® 
Rome, en oefende zi<h **" 
ven enkel door het zien van 
fraaije voorbeelden. Tot de 
srtüd'ié der oudheid ƒ aet 

meesterstukken w H^" 
ëx, bepaalde a'«h a f£e ' 

leerde kennen en « * « 
gen maakte. HoeNVel^g 

onderwijs : 8 » ^ » J S £ 
men e c h ^ i n ^ £ 
stukken, de dichte .1 

tretteerde ze er we , «* 
vaardigde de a f b e e l d ^ ; 
onderscheidene Jfanssöi 
vorsten. In vele kerken an 

Itum worden * * * % , 
hem gevonden; te 
wordt I e martekloo^n" 
H. BARTHOWMEUS

 be^Ci. 
te Sienu die van <U ^ 
THARINA , WelkC DM" e, 
ken zeer op vW*^*6* ti
ntelt. Hetkoninklykemu 
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om bezit Vat» dezen schilder 
eene Maagd, die de oogen 
neergeslagen en de armen 
.kruiselings op de borst heeft. 
BATONI overleed in 1787 te 
Bome, welke stad hij tot 
zijne woonplaats gekozen had. 

BATRACHUS en SAURUS, 
Lacedemonische bouwkuns
tenaars, bouwden, zonder 
er belooning voor te vorde
ren , eenige tempels te Ho
me. Zij hadden zich gevleid 
er hunnen naam op te kun
nen plaatsen, hetwelk men 
hun echter bestendig wei
gerde. Hunne schranderheid 
verschafte hun echter het 
middel om hun doel te be
reiken. Zij zaaiden bij wij
ze van sieraden hagedissen 
en kikvorschen op de grond
slagen en kapiteelen, van al 
de zuilen;,simt certeetiam-
ftum in columnarum spicis 
in sculpta nominum eorum 
argnmenta , ratta atque la-
certa. De naam van SAU
RUS werd beteeken d door de 
hagedis, die 4e Grieken eaSpce 
noemen, en die van BATRA
CHUS door de kikvorschen 
die pserpaxot genoemd wordt. 

BATSGH ("AUGUSTUS JOAN-
KES GEORGB KAREIT) , een 
beroemd natuurkundige werd 
den 28 October 1761 te Jena 
geboren. In dezelfde stad 
tot hoogleefaar in de wijs
begeerte benoemd aijnde, 
wgtte hij er het gezelschap 
tot bevordering der natuur-

F 

kundige wetenschappen op , 
en overleed in i8Ó2 door da 
geleerden, wier licht en sie
raad hij uitmaakte, betreurd, 
hij heeft een groot aantal, 
werken nagelaten, waarvan 
de voornaamste over de kruid -
kunde en natuurlijke histo
rie handelen; onder dezelve 
merkt men op: 1.° Élen-
cïms fungonim latine -en 
Germanice; accedunt ico-
nes, 57 fungorum nonnul-
lorum, agri jenensis , Hal-
ïffl-MagdeburgicEe, 1783, ia 
4.to — 2.° MlencMs fungo
rum Continualio, 1784. — 
3.° Dissertatio inauguralis 
sistens dispositionem gene
run plmiarum jenenspm» 
secundum Idnneenm et Ja.» 
milias naturales, Jena 1786, 
in 4. t 0 — 4 . p Verhandeling 
over de zamemtelling der 
ligchamen. — 5.° Over de 
wijze, om planten en bloemen 
ie draogen 3 ten einde er 
kruidboeken van te maken. 
— ' 6 ° Kruidkundige ontle
ding van verschillende soor
ten van bloemen én plan
ten , in het Latijn en Hoog-
duitseh, met 25 gekleurde 
platen, Balie, 1790,in4. t o 

— 7.° Aanmerkingen op de 
kruidkunde, 4 dl." in 4.«> — 
8." ICruidAunde voor vrou* 
wen en beminnaars van plan
ten, Weimar, 1805, in 8.w; 
dit boek handelt over de 
eerste beginselen. BATSCH, 
hoewel in den ouderdom 
van 41 jaren overleden, heeft 
nog vele andere «eer belang-

f 2 
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-rijke werken geschreven 5 de 
voornaamste hebbeu wij ge-
noenid. 

BATTAGLINI (MAKCÜS) , Bis
schop van Nocera en later • 
van Cesena , werd in 1645 s 
te Rimini geboren , en over
leed in 1717., in den ou
derdom van 71 jaren. Hij 
is de schrijver van ee|ie'^i£-
genieene Geschiedenis der 
Kerkvergaderingen, 1686 in 
fol. en van de Jaarboeken 
van het PriesIer schap én 
van het rijk der XVII, eeuw 
1701 - 1 7 1 1 , 4 dl." in fol. 
fcr bestaat nog van hém: 

- OnderngÜngen voor Pas
toors , en Geestelijke oefe
ningen, 

^BATTEUXXKARE!,) d e n 7 
Md lUSte Allend'h mjin 
het disttikt Reims geboren> 
was Kanonih van de hoofd
kerk dier stad, lid der Fran
sene afcademie, van die der 
opschriften en fraaijé let
teren, onderwees aan de 

' U)llegiën van Lisiewx, en : 

JSamrra de Humaniora en 
de Rhetorica. Hij overleed 
\%Fn

arK&m H %teraber 
1760, en heeft vele belangrij-. 
ke werken nagelaten; onder" 
f l e ren , de schoone kunsten 

7?7Z1deh^^r de schoone 
der ^ "^ndbegiMselen 
ItL*?"***. 5&» Het 
jwste n zonder tegenspraak II 

xerJ3J,ce «»* naauwkeurige " 

pen van den Abt BATTËUX 
gevloed is \ men Iran zeik 
zeggen, dat hetzelve het bes
te i s , hetwelk menoverdie 
stof heeft. Het tweede is 
slechts eene ontwikb% 
van hetzelve. Beide kannen 
zeer wel strekken, omta 
smaak der jonge lieden te ; 
vormen, en om dezelve op ! 
hunne hoede te doen zijnfe-
gen de nieuwe grondstellta- ; 
gen van den valschen wf" • 
geer. Er bestaat nog v» | 
hem. 1.°, hes qualre ƒ«*• I 
quesé (DemerDichterlip \ 
vertoogen)vsiakvjsTOTms, 
HoRATlüS,Vl30A^B0^.iIf, 
met de vertaling M*eBt 

belangrijke aanttAf«JC 
der 'drie eerste. •—A «£ 
toire des canse* prM'f*' 

les principes de* el f™ 

Zaken, of Mn\ . 
van de 8 ^ % % $ » 
meren over « "859.••% 

&» der wezens)' " $ * . 

-W/s, welke eewgjnnjstt 
maar naauwkeung ƒ , 
korte aanteekeningen, ^ f e 

in lg .v 0 "^ •*' nri>' 

pres écrits (Zedekmde 

toerken getrokken), o „.,. 
1 deel V * \ * «rf*** 
sertatio de g*m\™ti)0< 
instudilslMerff^1^. 
do.~GSTraducUonsy 
talingen) uit het (•*»«* 
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in het Fransch, van OCEL-
IUS. , ïcVCANUS en van Ti-
MABÜS van Loeris, welke 
den voorrang verdienen bo
ven die van den-markgraaf 
ARGENS. — 7°. Discours sur 
ia naissance de Monseig
neur Ie 'due.de Bourgogne, 
(Bedevoering op de geboorte 
van Monseigneur den her
tog van Bourgogne). — 8.° 
In civitatem . Rhemensem. 
In al deze werken stralen 
veel geleerdheid, goeden 
smaak en goede grondbegin
selen door. Deae academi
cus vereenigde niet ernstige 
doch beschaafde zeden, met 
een vast karakter, met eenen 
leerzaruen en aan genamen 
omgang, de kundigheden van 
een' man, die bij het lezen 
der Grieksche en Latijnsene 
schrijvers grijs was gewor
den. Hij verviel somtijds, 
doch zeldzaam in zonderlin
ge denkbeelden , bijv. toen 
hij zich verklaarde voor de 
opschriften in de Fransche 
taal; zonder te bedenken, 
dat behalve de geest der La
tijnsche taal hare algemeen
heid en onveranderlijkheid 
voldoende waren, om haar 
tot dit gekuïk geschikt te 
maken. 

BATTINGIUS. (Runou?) .een 
Vries van geboorte, was 
een bekwaam geneesheer, 
t'ft een beroemd wiskunste
naar. Er bestaat van hem: 
Mcihudus AsirolaUiy Pa-
T*Js 1578, in S.vo - . •-

T. . 485 

BATTONI (POMPJEO), een 
beroemd schilder, in 1708 
te Lucca geboren, overleed 

; te Rome in het jaar 1787," 
en Avas na RAFÏUÖI, MENGS 
de eerste schilder zijner; 
eeuw. De schets zijner stuk
ken is juis t , zijn koloriet 
fraai, en naauwkeurig be
werkt. Hij muntte voorna
melijk uit in het schilderen 
van altaar-stukken en van 
portretten, zpodat onder
scheidene vorsten, die te 
Rome kwamen, zich door 
hem lieten afschilderen. Hij 
bekommerde zich weinig o-, 
ver de theorie , daar hij van 
gevoelen was, dat een kun
stenaar zich niet in boeken 
moest oefenen. Eene zijner,. 
dochters werd voor de beste 
zangeres van Italië gehou
den. 

SATTORI. — Zie BATHORÏ. 

BATTÜS een beroemd her
der, die getuige was van. 
den diefstal, welken MER-
CURIUS onder de kudde van 
APOLLO pleegde. \ MERCUKI-
TJS gaf aan BAXIUS de-schoon
ste koe van al degene, welke 
hij gestolen had, e» liet.' 
hem onder eeden beloven , 
dat hij het niet zoude be
kend maken. Eu) veinsde 
heen te gaan, "en kwam kort-
hierop onder een e andere 
gedaante, en niet eene an« 
dere stem, terug, t-h bood 
hem eenen, os en eene r koe 
aan, indien hij zeggen wü-' 

f 3 , . ' . ,* , , : . . . , " . - • 
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de , w&arïtet, vee tiras , dat 
men zochtj De goede man 
liet zich overhalen, eri ont
dekte alles, MERCÜRIUS hier
over verontwaardigd, veran
derde hem in eenen toets-, 
steen. 

BATTUS, zoon vanPoLYM-
NESTES, leidde zijnen oor
sprong af van EUPHEMÜS , 
een der Argonauten, die 
JASON naar Colchis gevolgd 
waren* BATTUS werd aldus 
genoemd , wijl hij stamelde, 
of zijn best deed, om te 
«tamelen; ten einde zijne 
plannen des te beter te 'be
dekken. Zijn eigenlijke naam. 
was AöisroTEtEs. Op bevel 
™n de godspraak van Del-
plmt vertrok hij met eene 
volkplanting van het eiland 
lfiera (tegenwoordig Smlc-
tonm), zijn vaderland ,naar 
f»h*, alwaar hij de stad 
$"W**üchtte, opde plaats 
waarAfttsTEus, zó0n vanA-
vouuo én CyRENEgébóren was. 

BATTUS (BARTHOI.OMEUS) , 
te Aalst in Vlaanderen ei-
? o r e n > bloeide omtrent l e t 
jaar 1550, en is de schrijver 
vm een w e r k , getiteld: 
«economta, hetwelk in 155S 
™ Antwerpen gedrukt werd. 
han^v e i S e n , P eene ver-
ö » " ï ? T ^ tgeen kin-
enoiVders « ^ T 0 u d e r s"» 
deren l ?.an hm™ k i n " 

*o* ™ * MA*TINA BIS- I 

m moeder T a n HENDRJK I 

SMETHIUS , oij welke hjj on-
,: der andere kinderen LEVJMJB 

BATTUS verwekte, welke in 
1545 geboren weid. Deze 
onderwees de wiskunde aan 
de Universiteit van Rostoci, 
tot dat hij zich, daar <fo 
oorlog en de pest heiwi' 
zaakten, om zijn vadertoi 
te verlaten, in 1565 naat J 
Italië begaf en te fenei» , 
doctor in de geneesfamie 
werd. In zijn vaderland te
ruggekeerd zijnde, bekleed
de hij gedurende 25 jaren 
den post van Hoogleeraat ijl 
de geneeskunde, aan de U' 
niversiteit Van RosU^i m 

overleed in die stad aan 
eene beroerte in het jaar 
1591. Bij zijne eerste trog* 
heeft hy verwekt A ^ ^ 

een advokaat, e" n * W l . 
BATTUS, een «yrig* 

Deze l a a t f l - y ^ S , 
door FranmU *£ \e 
DuitscMand, en 4 

hefwelk M > ] j 3 
had, eene doodehjke » . 
toe, d a a r h ü - e h ^ 
zelve in de» % e e d ju 
kwetste. Hij ov „ . reD, 
den ouderdom van V3 

BATS (Pan«* l0fft 
Baron VB) uit een oua 
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slacht, waarvan men onder 
dat der grbote leenmannen 
van Frankrijk melding vindt 
gemaakt, gesproten, werd 
in 1755 geboren. Hij was 
niet de waardigheid van 
groot landvoogd van het ge
west Allrei bekleed, toen 
hij door den adel van dat-
hertogdom als afgevaardigde 
bij de Staten-Generaal van 
1789 benoemd werd: hij had 
groot aandeel aan dezamen-
stelling der regels zijner 
orde, en sprak bij die gele
genheid onderscheidene re
devoeringen uit, die in den 
tijd gedrukt werden. Men 
had hem den graaf D'ARTOIS 
tot eersten ambtgenoot van 
het gezantschap toegevoegd, 
doch ondanks de pogingen 
van den Heer DE BATZ, 
meende die vorst, ten einde 
zich naar.de oogmerken des 
konings te schikken , ver-
pligt te zijn , om voor de eer 
dier verkiezing te bedanken. 
De Heer DE BATZ nam plaats 
aan de regterzijde der wet
gevende vergadering, en dit 
was niet zonder eenige on
derscheiding. Hij hield zich 
bijna enkel met de geldmid
delen bezig. In Julij 1760 
deed hij een voorstel, omniets 
als schulden van den staat te 
beschouwen, dan diegene wel» 
ke door de vergadering waren 
goedgekeurd, en stemde in 
4e volgende maand Septem-
W tegen de assignaten 
^"elke hij bij de bïïletten de 
Xflje vergeleek. Hij ver-
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klaarde, dat PERIER opzigter 
der waterwerken van Varijs, 
den staat twintig millioenen 
schuldig was. Boor de on
partijdigheid der meerderheid 
in de Commissiënj welker, 
plannen hij moest bestrijden, 
benoemd, werd hij voorzit
ter van de afdeeling van'de 
Commissie van vereffening, 
die met het neteligste be
last was, en was derzelver 
werktuig in een gewigtig 
rapport, hetwelk de alge» 
meene schuld betrof. Ein
delijk hechtte hij door eene 
tegenstrijdigheid, die zeer 
vreemd i s , zijnen naam aan 
de tegenbedenkingen van den 
12 en 15 September 1791, 
tegen de akten der vergade
ring, na aan dezelve nog-
tans, zoo als men ziet, een 
zeer levendig aandeel te 
hebhen genomen. Het schijnt, 
dat BE BATZ na de zitting 
uit Frankrijk vertrokken is ; 
doch hij kwam weldra in het
zelve terug , om de zaak der 
BOURBONS en der monarchie 
ten dienste te staan, hij is 
genoemd in de door LOUE-
WIJK XVI. eigenhandig ge
schrevene papieren, welke na 
den 10 Augustus op de Unie-
nes, in de ijzeren kist in 
beslagzijn genomen, en thans 
onder de bijzondere archiven 
des Konings gevonden wor
den. Men leest in dezelve 
onder dagteekening van den i 
Julij 1792 de volgende woor
den: » Terugkomst en voor
beeldig gedrag van den Heey 

: 4 
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IJE BATZ, aan wien ik 5Ï 2,000 
iranken schuldig blijf." De 
Heer DE BATZ vertrok na den 
10 Augustus op nieuw uit 
Frankrijk, doch was in de 
anaand Januarij 1793 weder 
te Parijs. Hij nam dadelijk 
het besluit, om LOBEWIJK 
XVI. te bevrijden, Soodra 

. als men denzeïVen naar het 
schavot zoude leiden. Te 
dien einde had hij besloten , 
om een gezelschap van jon
ge lieden te vormen, welke 
"ij meende, hem ten getale 
van 2,000 te moeten bijstaan; 
«oen er waren gestrenge 
Maatregelen genomen, om 

; ! f f - De noodlottige wa-

BAT» J l ü e n e e l ' B E 

va? li»Th # h e t »*tawk van Bonm-Nomelk bevin-

^St1Stf^voïë'' 
van Z •] m d& zijstraten 

S e ? « « ledig. W a n h zich dus verlaten te zien 
««genoodzaakt, o n T b ^ 
«ïaoeren van A*n ~ 
i«.«i, a e n waa-en te 
wjken , wordt ziine honn 
Weer opffe\vék<- $ i . • l 

vnn f » „ *' b)J het zien 
C S gI'°ei>en' dieec«" 
«eCn S i T7eef »" 
en v o e 8 J e ™ u dezelve, 

«peiif hij 2 ; ^ ' ^volg-d, 

w t e > % dringt, on

danks het uitdrukkelijke 
verbod, met hen door eene 
rij van gewapende mannen* 
Elk hunner neemt de sabel 
in de hand, en dezelve 
zwaaijende, roepen zij alle 
vier herhaalde malen uit: 
» Voegt u bjj ons, F» 
schen, voegt u bij ons, gij die 
uwen Koning wilt redden." 
Niemand antwoordt op dien ( 
moedigen kreet: de Heet 
DE BATZ en zijne vrienden, 
die geene beweging ten hun
nen voordeele bespeurden, 
keeren door de gewapend 
manschappen terug; zijM' 
pen de twee gróejpen, de
zelve komen toeschieten: op 
denzelfden oogenblifc nadert 
een der reserve-korpsen ,va\t 
op den Heer BE Bus en 
deszelfs makkers aan, de 
twee jongelingen flen in
een huis vlugten >ch.W>r-
den vermoord? den Heer BE • 

BATZ, en DEVAÜX, wens 
hoofd naderhand ophet scha 

vot rolde, g « e T ^ e t \ , S 
zich te redden: Bus ta* 
het verhaal ran dender 
ECKARD, waarvan^de o» 

standigheden door den.m 
DE BATZ zelven schijnen g 
leverd te zijn, m die z» 
dertwijfelnaauwlrtungzj; 
Wijl dezelve w de gewg 
lijke verhooren, latei «' 
DEVAUX ondergaan, e»« 
en bevestigd zijn gewoidj 
De Heer DE BATZ gaf ^ 
tervolgend blijken van zyn -
ijver ên gehechtheid voor 
onderscheidene gevang^ 

van het koninklijk» »«» 
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hij drong zich in het vér-
trouwen van verscheidene 
leden der Conventie en dei-
gemeente van Partj's , wel
ke eenen vermogenden in
vloed hadden , en was meer 
flan eens verpligt het voor
komen aantenemen, alsof hij 
zich met hunne grondbegin
selen en met hunne taal ver-
eenigde. Hij had zoo wel 
in Parijs, als in deszelfs 
omstreken vele veilige schuil
plaatsen ; en die , waar«hij 
zich het meest ophield, was 
bij CORTEY , eenen kruide
nier, in de straat Bic/ielieu, 
en hoofdman der gewapende 
magt van de afdeeling Le-
pellelier. Deze man, die 
zeer aan DE BATZ gehecht 
Was , had het vertrouwen van 
aekeren CHRÈTIEN, gezwo
rene der revolutionnaire 
regtbank, en voornaamste 
agent der Commissiën in die 
afdeeling , weten te winnen ; 
en het was door hem, dat 
CORTKV onder het kleine ge
tal der bevelhebbers, aan 
welke de wacht op den to
ren werd toevertrouwd, wan
neer hunne Compagnie tot 
het dienst- detachement des 
Tempels behoorde, geplaatst 
werd. DE BATZ stelde ook 
zijn volle vertrouwen op ee
nen oVerheidspersoonMiCHO-
KXS genoemd, en het was 
met behulp dezer beide per
sonen j dat hij eene poging 
deed, om de koninklijke fa
milie te redden. Met dat 
00£«nerk bragt CORTEY hem 

F 

eens, onder eenen valschen 
naam, op het dagboek, der 
wacht hebbende manschap
pen , die hij naar den Tem
pel geleidde , en bragt hem, 
onder dezelve in den toren. 
Toen de Heer DE BATZ het 
bestuur der gevangenis en 
de plaatselijke inrigting der-
zelve had waargenomen, 
maakte hij zijn plan ; Mi-
CHONIS keurde hetzelve goed , 
en belastte zich, om inwen
dig alles te regelen. Tege
lijkertijd beproefde DE BATZ, 
om zich in de sectiën, van 
een dertigtal onverschrokken 
manschappen te verzekeren, 
aan welke men vóór den 
oogenblik der handeling het 
geheim niet behoefde toe te 
Vertrouwen. De uitvoering 
kon eerst plaats hebben, op 
eenen dag, waarop CORTEY 
en MICHONIS , beide den 
dienst zouden moeten waar
nemen. Toen die dag ein
delijk daar was, kwam COR
TEY met zijn detachement, 
waartoe DE BATZ helioorde, 
in den Tempel; en verdeelt 
den dienst zoodanig, dat de 
dertig manschappen, als 
schildwachten aan de deuren 
des hofs of van de trap wor
den geplaatst, ofdat zij van 
middernacht tot twee ure in 
den morgen patrouilleren. 
Van zijnen kant nam M I 
CHONIS zijne maatregelen, 
om met de nachtwacht bij de 
vertrekken der Prinsessen 
te worden belast. Op deze 
xvijze zouden dus van mid-

' f 5 
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dernacht (ot twee u re , de 

f ewigtige posten door de 
evrijders der koninklijke 

familie bezet worden, Mi-
CHONis moest de gevangenen 
in ruime reisrokken, waar
mede sommige vertrouwde 
manschappen, tot hunne vei
ligheid als in overvloed 
voorzien zijn, hullen. Onder 
deze vermomming en een 
wapen in den arm moesten 
de Prinsessen in eene pa
trouille , te midden derwelke 
het zeer gemakkelijk zoude 

iPuTTden Jo t lSe n
 LODEWIJK 

A VU. te verbergen, ge
plaatst worden. Deze pa
trouille zoude door CORTEY 
geleid wwdeo, op wiens be
velen alleen, in zijne hoe. 
«Jamghdd van bevelhebber 
van den post des torens de 
£ ? f

e ,de»*> gedurende den 
nacht kon geopend worden. 
f /^e« was alles tot de snel
ste ontyhgting voorbereid; 
f beslissende oogenblik na-
«orde, het was elf ure. 
eensklaps komt de Cipier 
«WON, hij erkent CORTEY, 
^ zegt hem: » Indien i k u 
l»er met zag, zou ik niet ge-
rust zyn.-'lijj deze woorden, 
vereemgd met eenige andel 
*eteekenen, bemerkt D E 
« m dat alles ontdekt i s ; 

weid f S a
e n

e b 4 m e t / e " 
hii ht>aaïï2 •> n* Maar daar 
d e l w ï n ï ' d a t h e t g e a ™ i s c h 
«ei wapenen eene a \ e m e e n e 
Weging: 20«de t f ^ e « 

tG*** van de posten des hofs 

en der trap, en dat, indien 
hij niet slaagt, hij liet lof 
der Koninklijke familie ie-
zwaart, zoo staat hij stil. 
Onder voorwendsel •van ee-
nig uitwendig gehooid ge-
druisch , haast CORTEÏ zich 
eene patrouille te doenra-
trekken, en de Heer is 
BATZ, die zulks begttjffl 
heeft, verwijdert zich van j 
den Tempel. Eerst lang nadat 
deze poging was in hetwelk 
gesteld, werden de gouv«' 
nements Comités onderrigli 
dat dezelve door den HeerDE 
BATZ was bestuurd «w«* 
den, dezelve was dehtste 
niet. Het schijnt z.elrar, dat | 
DE BATZ een ontwerp aan
knoopte, om de Koning» 
uit de gevangenis te doen 
ontsnappen. JMa»' * »'J' 
zonderheden -van dit ont 
werp zijn *i* «d J g J 

genomen t e ' i e b D e n , . n 

ontvlugting ^ ^ g i f e 
te bevorderen, ̂ o ï l^" , ïg 

het middel, ^ f**** 
te doen arresteren.en 
voorzorg,_die hjjgeöw 
om aan niemand den zara 
hang zijner ontwerpen, m 
te leelen., maakte de» 
kendmakingen zoo onv 
dig, dat .SBOBT , seawj, 
de^comités van het go ^ 
nement, bekent, data 
w a t z i j i n d a t o p ^ g t ^ 
kunnen weten, »<*e f 
dig hiertoe ^ ^ 
tVurmes waren onige*- , 
bij de verniemvtng <"*ƒ 
ten, moest een derW*<*te 
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die tWêe overreiken aan had, 
een derzelve aan de konin
gin geven, haar dus ver
momd uit de gevangenis ge
leiden , en op zoodanige plaats 
brengen, als DE BATZ zoude 
opgeven. DE BATZ had ster
ke redenen gehad; om dit 
voorstel van de hand te wij
zen , en deze netelige onder
neming aan den jongen Rous-
SEL toe te vertrouwen, die 
in het volgende jaar met al 
degene, welke de comités in 
de zamenzwering (van DE 
BATZ of des vreemdelings ge
naamd) gewikkeld hadden. 
Op den 14 Junij 1794, bragt 
ELIAS LACOSTE in naam der 
vereenigde Comités vanopen
bare veiligheid en algemeene 
welzijn, een uitgebreid ver
slag over deze nieuwe za
menzwering bij de Conven
tie uit. » Er was, zeidehij 
tusschen de vereenigde Mo
gendheden en de emigranten 
een uitgebreid plan ontwor
pen ; de zam en gezworen en, 
waren over alle punten van 
Frankrijk verspreid, en de 
voornaamste doeleinden van 
öit plan waren, de wegvoe
ring der weduwe CAVET, de 
ontbinding der Conventie, 
én de herstelling der Mo
narchie. Al de hefboomen 
tot de omverwerping der 
republiek bestemd, werden 
door een enkel man bewo
gen, die het werktuig van 
de zamenverbondene mogend
heden was. De Baron DE 
BATZ, die nieuwere CATI» 
MNA hield, ter uitvoering 

der onderneming, zijne ge
heime bijeenkomsten, op een 
buitenverblijf i n de nabij
heid van Parijs, VEermi» 
tage de CAaronne genoemd. 
Vandaar werd de briefwis
seling met de Verwijderde 
Agenten gevoerd; en men. 
was bezorgd dezelve met 
een vaderlandsch vernis te 
bedekken. D E BATZ had 
zich in den beginne doea 
omringen <loor de Prinsen 
DE RoHAN ROCHEPORT, DE 
•SAINTE-MAURICE, en DEMAR-
SAN DE Het hoofd der 
zamenzwering had gedacht^ 
dat het niet genoeg was, et 
mannen te zien, wier naam 
een waarborg van hunnenijver 
en hunne getrouwheid Was, 
hij had gemeend, dat een mid
del , om den goeden uitslag te 
verzekeren, was op de conven-
tionelen te kunnen rekenen, 
die door hun vurig Jacobi-
nisniu* bekend waren, en 
voor welke niets heilig wast, 
indien zij hunne hebzucht 
maar konden voldoen. HJJ 
had DAKTON , LACROIX , CHA-
BOT, BAZIKE en andere uit
gekozen, wier begeerlijkheid 
bekend was, en die h i j , 
om zijn doel des te beter 
te kunnen bereiken, op ver
schillende wijze liet hande
len. LADMIRAL en CECILE 
RENAUD waren de werktui
gen van welke de vreemde
ling zich bediend had, om 
dolksteken te geven. Niets 
was gemakkelijker dan die 
laaghartige intriganten, die 
moordenaars om te koopen, 
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wijl DE BATZ en zijne ine-. 
depligtigen, eene som , van 
omtrent twintig • millioenen 
Uvres bijeen hadden gebragt 
enz." Ten gevolge van dit 
rapport, waarvan hetgebrek 
aan zaïnenhang Iigtelijk te 
waarderen i s , bragten de 
daarin genoemde personen 
hun hoofd op het schavot, 
en, onder die koningsgezin
den en revolutionnairen, op 
zulk eene vreemde wijze door 
de trouwelooze staatkunde 
der tirannen van dat tijdvak 
vereenigd, gelukte het DE 
BATZ alleen den dood te 
ontsnappen, hoewel het ze-
ter 1S daÉ i i | g-edurende' 

il'V^i van he* schrik
bewind, Parys nietverliet. 
3 e . «'«handigheid heeft 
W ^ g gegeven, tot de 
ftatejjjkste msimmtiën* S e-

van £ T w g a V V a n h e t ^ r k 
van den H e e r ECKAED (Mê-

^ A F I 1 , bladz. 479, en 
yoïgende), bewijzen geloof
waardige stukken, uit de 
arcmven _va„ de revolntion-
«^eregtbankontleend, met 
welk eene woede DE BATZ 
door de Commités van het 
bestuur vervolgd w e r d e n 
ff» Prijs, welfcen zij er op S n ' °m ^ VM Z - » 

BATZ of Cer ll^ & ^ 
geschrift i n h c t l ; l / H J e e " 
-*velk de hate g 8 S i ^ 

n t I e i n d e r ^ l v W w a , e I i c h t 

plaatste. Niet lang duurde 
het of de Baron, wiens werk
zaamheid hem nooit nist liet, 
werd weldra in nieuwe in-
triguen gewikkeld. Tenge
volge der gebeurtenissen i/au 
5 October 1795 gearresteerd, 
werd hij in de gevangenis 
dn plessis opgesloten: es 
daarna door TALWEN bij b 
raad der vijfhonderden aan
geklaagd , als een der hé 
den van de policie, en «» 
der laagharUgste aanhang® 
des koningsclmps, na een 
der agenten des sc/idk-
winds te zijn geweest D" 
Minister van policie hgf1" 
strafte denr volgende» "aS 
de getuigenis van ÏIIWEN, 
en verklaarde, dat wel. Y«E» 
van DE BATZ ooit gebruikt 
te hebben, hij bij 'f <*"" 
traal-bureau, het statig*™" 
vel had gegeven, AaMPte 
sporen en & W * J » £ 
dïijven. JndMtusschentyd 
washetdenBaïoagelukt,^ 
de g e v a n g e m s t e o « ^ 
en dadelijk begaf lm ^ 
naar vreemden bodem, J 
waar het schijnt, <tó J 
steeds voortging V

Z1C„ \ n 
staatkundige *ntriguen, e 
financiële winst^rekenm 
gen optehouden. OndjUj 
consulaat kwam DE BAT^' 
Frankrijk terug, f * 
andermaal bij de pohcx J 
gegeven als een age»t«g 
BOURBONS , maai' ny 
behendig genoeg, •»» . 
nasporingen te * n « g * £ 
en leefde, hetzij te J W , ' 
of in PieanlU', nu me' 
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ïe voorzorg om alle naspo-
ringen te vermijden, dan 
zich zonder vrees, op de 
meest bezocht wordende 
plaatsen, met allen luister 
vertoonende. Men-zegt, dat 
het hem gelukt was ; < dên 
minister van policie FOUCHÉ 
eenige malen te spreken, 
die hem beloofd had, hem 
niet te zullen verontrusten. 
Na i de herstelling van het 
wettige gezag werd DE BATZ 
tot veldmaarschalk, en. rid
der van den heiligen LOBE-
WIJK benoemd; later '(van 
1816 tot 1817) verkreeg hij 
het bevelhebberschap van 
liet Dep, Cantal.. Hij is 
den 10 Januarij 1822, op 
zijn landgoed Chadieu, bij 
Clermont overleden. DE 
BATZ was een Buitengemeen 
werkzaam, vernuftig en ge
dwee man, dieiigtêlijk zij
nen persoon, en dien» zij
ner agenten aan gevaren 
blootstelde; maar zijne werk
zaamheid ontaardde gewoon
lijk in intrïguö, en zijn 
invloed heeft zich nooijfc bo
ven eenen vrij ïiiiddelraati-
gen kring geoefend. Zie hiel
de lijst zijner werken: 1°. 
La Conjnraiion dé SlTZ; 
jon. la Journeé des Sokvanie 
{BeiameuzweringjoanËATS, 
of da dag der'Zestigen),l795 
in 8V0. .zonder nsam van uit
gever of dr «koon!, in zeer ge-
ringen getajle gedrukt. .BEU-
CIIOT in zijne BièUograpMs 
& Ui Brav.ee> 1822, bis. 
63 schrijft dit „werk aan BE 
SATZ toe» volgens berigtea [ 

hem door ECKAR» medege
deeld, xntiisschen drukt,zich 
de laatste in zijne Mémoi
res sur Louis XVII, blz, 
413, aldus uit: » De schrij
ver Van dit werk zich raii 
verscheidene fragmenten van 
dat bedienende hetwelk BE 
BATZ pvér hetzelfde onder
werp had vervaardigd, en 
waarvan hij zelfs eenige bla
den ten druk bevorderd had, 
beweert s e n z . . . . " W a a r 
uit duidelijk blijkt, dat er 
twee schriften over hetzelf
de onderwerp hebben be
staan-, het eene gedrukt; en 
het andere onuitgegeven , en 
dat DE BATZ enkel van hefc 
laatste de schrijver is. Het̂  
schijnt, dat dit tottifelhad 
De la jour we appelée des 
S&ctions de Paris, ou des 
12..et 13 vendémiaire an 4. 
— 2°. Hhtoire de la mui-
san de JPrrtnce et de SoJl 
origine »• du Roi/fimne cl de 
la priiicipanté de Neusfrië. 
(Geschiedenis van het JFran-
sehe huis en van desze/fs 
oorsprong ; van het, koning
rijk en het prinsdom, Neus-
tr'ui) Parijs, 18!5 in 8vo. 
Dit is slechts eene; inlei
ding, » hoewel het geheele 
Werk, zegt DE BATZ voltooid 
is , behoort hst nog zorgvul
dig herzien te svorden, al
vorens hetzelve aan het pu
bliek kan worden overgege
ven.", 3°. Cahiers de T or-
dre de la nohlesse des pa-
ys et duckè d'AMret, dam 
les sénéchanssens ieCastel-
jatoutö, Castelmoron f We-

http://Brav.ee
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•rac et Tartai, (Besluiten 
der adel-orde der tanden en 
het HertQgdom Albret-, in 
de landvoogdij'schappen van 
Casteljalotix, Castelmoron, 
Nèrac en Tartas) Parijs 
1820, in 8vo. --. 

BAUCIS , eene onde, zeer 
arme vrouw , leefde met ha
ren man PHILEMON, die bij
na zoo oud was als zij , in 
«ene kleine hut. Toen Ju-
ÏITER, in menschelijke ge
daante, door MERCUUIUS ver
gezeld , PhrygiS wilde be
zoeken , werd hij door al de 
inwoners van het vlek, bij 
hetwelke PHILEMON en BAU
CIS woonden, afgewezen, 
behalve door deze oude lie
den, die de eenige waren, 
welke hem ontvingen. Om 
hen te beloonen, beval hun 
^ie bod, hem boven op eenen 
berg te volgen. Zij zagen 
om5 en ontwaardent dat het 
vlek* en de omliggende ge-
Westen overstroomd waren, 
behalve hunne stulp, dié 

l J S e n e n
J

T e , n P e l veranderd w e r d j J u p i T E R 

loofde aan dit getrouwe 

SJm alles te-«E 
verleenen, waar zij omvra
gen zouden, De beideecht-
§f°o t5.n wenschten enkel 
! S Z?iei?.aars Va» dien tem-
felkander ^ ' ™ n i e t z o n d e r 

verbaasd , te zien, dat Pm-
LÉMON in een eik verander* 
de : zij riepen alstoen op 
eene teedero wijze elkander 
het laatste vaarwel toe. Do 
Fransche fabeldichter h 
FONTAINE heeft dezen tiek 
der godenleer met rijke 
kleuren versierd, in welkeo 
trek sommigen, hoewel ee-
nigzins mismaakt, de ge
schiedenis van LOTH me«" 
nen te erkennen, die de 
beide engelen ontving, en 
van den vuurstroom heniji 
bleef, die het gehesle land 
der vijf steden (Pentufoty 
verdelgde. 

BAUD (PETBUS Ie)#, aal
moezenier der koningin AK-
NA VAN BRETAGNE, «»/'?" 
ken van Mnt-lnj de 

Laval, werkte aan de ge
schiedenis van Bretagnew 
de koningin Ami deed brie
ven voo/hem *«*%** 
ten einde hem de toegang 
tot de handvesten d e t W 
tels en abdijen des 1 ^ ; 
TOogt worden geopend, i* 
z e leschiedenis kwamƒ«' 
in 1638, door de ^ 

infol. i n h e t h c h . De* 
ve strekt zich mt-tot*» 
jaar 1458. Pater LoBifg 
«ie eene goede geschied f 
van Bretagne in het »• 
heeft gegeven, pvjjst, 
vanL E

f e Blunopeen e bj^ 
dere wijze; anderen*eg*y 
dat hij slechts eensli^» 
afschrijver is , die al le» 
len, welk* hij in Gon*^ 
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vvs DE MONTMOUTH gevonden 
heeft, bijeenverzamelde. 

BAUDEAÜ (NICOLAAS), Re
gulier Kanonik van C/iance-
lade, Prioor van St. Ld, 
in Normandy'ë, en gemijterd 
Proost van Widziniski, in 
Polen, lid der Akademie 
van Bordeaux,, werd te Jï«»-
hoise den 25 April 1730 ge
boren. De ijver voor het 
algémeene nut deed hem vele 
werken ondernemen j zulks 
is in de eerste plaats een 
onderwerp van lof. Zijne 
speculatien op de geldmid
delen , den handel en den 
landbouw, hoewel niet altijd 
regtvaardig; zekere déelen 
zijner stelsels, hoewel on
uitvoerbaar , verdienen, uit' 
hoofde der beweeggronden,' 
die dezelve bezielen, niet 
minder achting." 'Men is se
dert eenigen tijd zoo zeer 
gewoon, om de opbruissïngen 
eener verbeeldingskracht, 
die werkelijk geene geest
drift bezit, dan voor de 
hersenschimmen, welke zij: 

teelt voor vervoeringen van 
vaderlandsliefde te doen door
gaan , dat men werkelijk die
gene niet genoeg kan prij
zen, die gematigdheid in 
hunne denkbeelden aan den 
dag leggen, en dezelve ze-
diglijk voorstellen. BAUDEAÜ 
heeft medegewerkt aan de 
tëpMmerides du Citoyen, 
etc, waarvan de verzame
ling uit 63 deelen in 12.° 
bestaat. Hij heeft daaren
boven een twintigtal wer

ken, over de financiële en 
huishoudkundige werken na
gelaten. De Abt BAUDEAÜ 
overleed in 1792, indevol-
slagenste zinneloosheid. 

BAUDELIUS (Heilige), een. 
beroemde Martelaar die men 
meent in de 3 e . of 4e* eeuw 
den marteldood te hebben 
ondergaan, doch van wien 
men echter niets met zeker
heid weet. Zijn naam wordt 
in dé oudste Martyrologiums 
gevonden, die van zijn ge
loof en zijne standvastigheid 
in de folteringen getuigen. 
GREGORIUS VAN TOURS zegt, 
dat er te zijnen tijde, ver
scheidene wonderen aan het 
graf van den heiligen BAU-
DEMUS , dat te Nitnes was , 
plaats hadden. Sedert lan
gen tijd wordt zijn ligchaani 
aldaar niet meer gevonden, 
en vele kerken beweren het
zelve te bezitten, zonder 
dat men stellig kan bepalen , 
waar hetzelve thans bewaard 
wordt. Men is van geyoe-» 
voelen, dat een gedeelte van 
zijn hoofd te Parijs in dö 
abdij van de heilige GENO-
VEVA. bewaard wordt. In 
Frankrijk en Spanje vindt 
men verscheidene kerken on
der aanroeping van den hei
ligen Martelaar ingewijd. 
Het Roomsche Martyrolo
gium maakt op den 20 Mei 
melding van hem. 

BAUDELOCQUE (JOANNES lio-
DEWIJK), een beroemd heel
kundig ̂ vroedmeester, we*d 
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te Neitty m Pleardië 'm 
1746 geboren ,* en is, den 1 
Mei 1810 te Parijs overle
den» BAÜDELOCQUB verwierf 
in zijn leven den grootsten 
roem, en heeft door zijns 
oordeelkundige .waarnemin
gen, en door zijne „werk-; 
zaamheden niet weinig, toe-
gebragt, om de grenzen der 
kunst, welke hij uitoefende, 
uittebreiden. Hij was eer
ste heel- en vroedmeester, 
van het Gasthuis la 'Mater-
nitê te Parijs, en BONA
PARTE gaf hem ook den ti
tel van eerste vroedmeester 
der Keiz^rhu Men is aan 
ÜAUDEI.OCQUE verscheidene 
geacnte werken over zijne 
kunst verschuldigd: l.° PHn-
fj!es des accouchemens 
{urmdbeginselen, der Ver* 
loskundé), in s.vo 1775 

.OpbefeldesGouveraements 
ten gebrmke der vroedvrou-
f e Y e ? «ewoners ten plat
ten lande, herdrukt. •—2.° 
fn'rr des • acc°uc7iemens 

\m Verloshmde), % Dl.n 
ü V o ifi u i tgave, 1807.' 

M * J L ' - - - R100* aantal 

Ven V •' , Ver^ndelin-
^n\^HT¥ten ov^ tieten van Vrouwenen>••&&. 

gen voorkomende in de 
g e s c h r i f t e n der Heel. 

ï $ £ S f c d e Senceskundige 

awc^Rrie^R^ 

advokaafc hij het Parlement 
toegelaten. Hij pleitte eeni-
gen tij d met veel roem. Door 
een proces genoodzaakt zijn
de zich naar Bij on te kge-
veni doorsnuffelde bij.in 
zijne snipperuren, deBiM/« 
otheken en kabinetten k 
geleerden. Dit gaf aanlc/-

< ding tot het ontstaan te 
verhandeling De 1'UtÊi , 
des voyages (Over het til '. 
der reizen),- 1727, 2W ) 
in 12.°, waarin hij eene 
groote bekendheid met <ic 
gedenkteekenen der oiifeii 
aan, den dag legt. In 1705) ; 
werd hij tot lid der Akadeiak 
van schoonelettereniw^"' 
ïn de Memoriè'n A'er m»at" 
schappij komen verscheidene 
verhandelingen van hem voor. 
Hij overleed in 1T22. Bw 
DELOT ,was een üachtzxnm& 
zedig- en weldadig man. 

BAO T EBOX.-ZieSËNE^. 

BAOTIEH ' ^ f ^ V * 

schiedscbrijver ™\%" 
rijk onder LODEWWK A-Uj 
4 n e pen was#. e*» * 
vruchtbaarste zyner eejj 
Hij Hét vele Werken J» 
J d e r orde en zonder s n i j 
maar & welke men,bgj« 
derheden aantreft, d l ^ 
te vergeefs, elders v> 
Men heeft van tf11/ n, 
Histoire générale de * 
Uqlon des Turcs am> 
Vie de Uur prophf ® 
MOMMT et desquafep 
miers mlifes (Algemeen 
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geschiedenis van den gods
dienst der Turken, met het 
leven van hunnen profeet 
JÏÏAIIOMED, en der vier 
eerste kaliefs), waarbij ge
voegd is •' Le livre et la 
théologie de Mmoauex (Het 

'boek en de godgeleerdheid 
van MAHOMED); in S.w, 
1636; een werk uit het 
Arabisch vertaald, en door 
diegene, welke hem gevolgd 
zijn, afgeschreven, hoewel 
zij , zich niet verwaardigd 
hebben, hetzelve aanteha-
len» •—*: 2-° Histoire du 
Cardinal D'AMBOISE (Ge
schiedenis van den Kardi-
naai • D'AMBÖÏSE). Parijs, 
1651 in S.vo SinMOND,'lid 
der Fransche Akademie, 
een der vleijers van den 
Kardinaal DE RICHELIEU , 
had zich voorgesteld dien 
staatsdienaar ten koste van 
die der vorige eeuwen te 
verheffen. Hij randde eerst 
»'AMBOISE aan, en liet niet 
na denzelven beneden Ri-
CHEIIIEU te stellen. BAUDIER , 
wars van vleijerij, wreekte 
zijne gedachtenis, en stelde 
het werk van zijnen lasteraar 
in deszelfs ware daglicht. 
— 3-° Histoire du Maré-
cTial de TaoiRAS (Geschie
denis van den Maarschalk 
DE TMOIJRAS) 1644, infol., 
1666, 2 dl.n in 12.mo zeld
zaam en noodzakelijk, wan
neer men de regering van 
Ï«ODEWHK XIII . en LODEWIJE 
^iy> grondig wil kennen. 
* Degene, die eenen naauw-

WI. DEEI,. G 
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en oordeelkuS g ? Ö ? & 

ter, moeten MicP^St' 
ten zijne werken te h ^ l 
degene, die de trekken Va* 
geleerdheid te midden V Q Ï 
het nutteloos gesnap en da 
vervelende verhandelingen 
weten te onderscheiden, kun* 
nen er vele zaken in vinden ,. 
om ̂  den kring hunner kun
digheden uit te breiden.:: 

BAÜDIN (NICOLAAS) een: 
scheeps-kapitein'; op hefc 
eiland Mé f omtrent het mid
den der achttiende eeuw ge-i 
horen, werd reeds vroegtij
dig tot den zeedienst be-
stemd, en volbragt zijne eer
ste togten op h koopvaardij-
schepen. Hij werd in het 

J a ? r i , 1 7 8 6 d o o r d e n Maar
schalk DE CASTRIES, in de 
nieinve organisatie der ko
ninklijke marine begrepen , 
als t\yeede luitenant ter zee* 
Kort daarna verliet hij Frank
rijk, en voerde in Indiëhét 
hevel over een schip, te 
Livorno, onder Oostenrijk-
sche vlag door Keizer FRAN-. 
CISCÜS I I . uitgerust, om na-
sporingen te doen voor de 
natuurlijkeHistorie. Hij deed 
met hetzelfde doel eene twee
de reis naar de Antillische 
eilanden, en keerde vervol
gens naar Frankrijk terug, 
alwaar hij de verzameling, 
die hij voor Oostenrijk ge
vormd had, aan het directe-
riaal bestuur aanbood, die 

s • 
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hem tof scheeps-kapifein be
noemde;, en hem; de zorg 
toevertrouwde, om de kust-
herkepningen van JVieuw-
Molland verder voort te gaan 
petten, De géwigtigste der 
ontdekkingen gedurende die 

'^ë|s gedaan, is die der Zuid
oostelijke kust van dat groo-
ie eiland, van de zee-engte, 
ijie baar van het land van 
üietaen afscheidt, tot aan 
deuiterstefiostelijkekustvan 
het Nacht-land, die door de 
ÏJesr D'EïSTBECAiiTEAux ont
dekt was. y«to Ile deFrancej 
twee iaïen na zijn vertrek 
uit. Muropa,} terugkeerd. 
Hoon de vëwnoejjenissen ee-
nm langdurige scheejpvaart, 
met eene ziekte bevangen, 
overleed hij den 16 Septem
ber 1803» , 

c.BAunms (DOMINÏCUS), 
«oogleeraar in de welspre
kendheid, en daarna in de 
geschiedenis te Leyden, al
waar hij den 22 Augustus 
1613 overleed. Hij was den' 
8 April 1561 te Éy&selge-
ooren, en werd, naeenigen 
t"d te Qeneve te hebben 
doorgebragt, o m e r o n _ 
hmderd het Calvinismus te 
kunnen uitoefenen, dat zijne 
wders omhelsd hadden, in 
" « » te 'sQraven/iuge als 
f ^ « t o e g e l a t e n . Hij on-
techetdde 2 i ch als regts-
geleerde en al s letterkundi-
SL'i, ,* ^e Latijnsche 
werken, die hij z o o in on-
S ? » a i S i n o r n a a t na-
«et? ondemjjeidt m n *gne.. i 

Gedichten, en vooral zijne 
jambische verzen, W07, in 
S.VÖ Er straalt veel vuur en 
verhevenheid in door. DA-
NISI, HEINSIUS zegt wakm 
in eenen brief: 

BAUDI , quem proprio ge&to 
donarit ïaiiibo. 

Nog heeft; men van hefflfe' 
devoeringen en Brkuh 
heydm 1650, inl2.m°vmr-
in hij veel geest en \p 
heid aan den dag legt. Zi»« ! 
verslaafdheid aan de wf j 
wen .en den. wijn heeft «f 
neii roem geheel bezwau* 

- BAUBORI, (JOZEF '«r)i te 

Pannes in: 1710'«!;eene 

aanzienlijke famiUegeton, 

ging in W24'<5wl«/V' 

benoemd, om « tQonde 
vervangen, e" ^ lven op
zien ***>tf^& 
te volgen. ««» * ifer. 

tcheidene werken) ,^W 
de laatste juxtgave j s 

"*!? in^ Ö 
ö S e n v i e r / m ^ i 

V Redevoeringen J { > 
langrijk, de verdeehnge» 
g e i t e n en eenvoud^. . 

zeer zuiver, Men * ^ 
eenige aardigheden, » 
woordspelingen **»«' 
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die bijna altijd ons heden-
daagsch Latijn bederven, en 
dié zoo lang in het Collegie , 
van LODEWIJK fien, Groote '• 
hebben geheerscht; maar men 
moet bekennen, dat hij er 
echter minder mede;bëhebt 
i s , dan zijne voorgangers. 
Zijne pleitgedingen zijn even 
zoo geestig als wel gekozen. 

BAUDOT DE Junuu (Nicp-
M A S ) , in 1678, teVendöme 
geboren» was de zoon van | 
eenen ontvanger; des hoofd-
gelds, begaf zich naar Sar-
lat r. alwaar hij plaatsver
vangend bewindhebber werd. : 
De pligten van zijnen,stand, 
en het aangename der let
terkunde , namen zijnen ge- ' 
heelen levensloop in. — Hij i 
eindigde zijne lange loop-, 
haan in 1759. Er bestaan 
van hem eenige geschied
kundige werken, met kunst 
en orde geschreven: l'°jffis-
toire de CATHimiim de 
Prance, reine tf'Angleterre 
{Geschiedenis van CATHA-
BINA van Frankrijk, JKo-
ninginvan Engeland), 1696. 
De schrijver stelde zelf wei
nig belang in dit werk, 
dat , wat de grondslag be
treft , slechts een Roman i s , 
naar de leest van eenige wa
re gebeurtenissen geschoeid. 
Deze éphémerisehe voort
brengselen, worden geduren
de een paar dagen gezocht, 
om daarna weder in eene 
yergetelheid te vallen, wel-
* e 41 niet verlaten* — 2«° 

G 
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•GfsXAnr DJSFOIX,een ge-
?ch*^ I5ul?di? verhaal, daÉ i n ll0} % fiet l icht kwam.' 
— 3 ; Htstoire tecrèie dtd 
connétqole „ de BovnBotfm 
{Geheime, geschiedenis van. 
den connestabel van Bou%*i 

.uoxV), 1706. v - 4-°Relations, 
Idstorir/ue et gulante dei, 
l'lnvasion. «PEspagne, pat*, 
les Jïïaures {Geschiedkundig:, 
en geestig verhaal vaii deni 
invaf in Spanje door de Moo-' 
ren)., 1722, 4 dl." in 12»w<> 
Deze drie werken- zijn bijna; 
in denzelfden smaak als 'héÉ 
eerste, en enkel geschikt, 
om beuzelachtige.feesten ie 
vermaken; maar er zijn an
dere, van hem;, die-bondiger 
zijn* zo©! als.r r— 5-° Éis-
toire de la caiiquêfe d-'An-
gieterre par GÏÏILLAVME, 
DucdeNèrmm&të {Geschte* 
denis der verovering van En
geland, door WILLEMHer-" 
iog van Normnmüë), 1701'•', 
in 12.'io ~ 6.° Hikoire de 
PHIMPPEAITÖUSTE {Geschie
denis van PiiiLiPFirs AU
GUSTUS) 1702,2 dl,n in 12.mo 
en 7.o die van KAREI. VH: 
1697, 2 dl.» in 12.m» De 
orde maakt de voornaamste 
verdienste derzelve u i t ; de 
schrijver had niets dan ge
drukte werken geraadpleegd» 
— Nog heeft men van hem: 
S'° Histoire des hommes il*-
lustres {Geschiedenis der be
roemde mannen), mi. BRAN~ 
TÓaiE ontleend. — 9«° His-

J toire de la vie et dit regne 
* de Ctunms VI, (GïescMe-
S 2 
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éenis van het teven én de 
regering van KAREL VI.) 9 
dl.nin l2.o 1753. —10«? ffis-

ifoire ditrëgne de Lovis XI. 
(Geschiedenis • der regering 
van LODEWHK XI.) 6 dl." 
in I2."i°, 1756. l l - ° Histoi-
re des rèvolutions dé Naples 
{Geschiedenis der omwente
lingen van Napëlfy, 4 dl.° 
in 12.mo, 1757. Deze drie 
werken zijn onder den haam 
van Mejufvrouw DE LUSSAN 

cin het licht gekomen. Dë stijl 
derzelve is eenigzins slordig , 
behandeld, en dikwijls zijn 
dezelve onnaauwkeurig» Zie 
Ï4ÜSSAN (MABGAKKI-HA) . 

BAUDOÜIN (BENEDICTtTs) , 
JBachelier in de godgeleerd
heid , te Amiens geboren, 
maakte zich door zijne ver
handeling; over liet schoei
sel der ouden, in 1615, in 
8.v° onder den titel van 
talceus antiquus et mysti-

> eenen naam onder de 4US 

geleerden. Dit werk bragt 
<le valsche vooronderstelling 
te weeg, dat hij de zoon 

4Tan een' schoenmaker was 
geweest, en dit beroep ook 
had uitgeoefend. ™rn4- *--*'-

,ook van wezen 
Wat hier 

^ ^ n d i t b o e l v e S r a r 

ieelden V T d f r I D g e fr* 

Jet Collegt S f 1 ™ 

stad. H,, overleed te #Voyw w 1632. 

B A U D O U I N -(FRAN'CISCW), 
werd të Ar ras in 1520 ge-

•horen. Hij was Hoogleer-
aar der 'regteh te Bow^, 

'Angers, jP«cr#V, Sfröftfs-
iwr^ en Heidelberg. AN-
TONIUS VAN BOURBON, Ko
ning van Navdrre, die hem 
de opvoeding van een' rijmt 
natuurlijke zonen had toe-
vertrouwd, zond hem naat 
het' Concilie van Trentt, 
om zijnen redenaar te zijn. 
HENDRIK III. benoemdekm 
tot Staatsraad. Hij overW 
als een oplegt CathoJijke, 
den 24 October 1573. htet 
MAÊDONAT i een Jesuit, stond 
hein in zijne laatste "ogen
blikken bij. BAUDOÜIN had 
zeer gemeenschappelijk met 
GALVINÜS verkeerd» en m 
sommige zijner schriften 
straalt deze wrMndteniS 
door; ernaar het lezen ^ 
GmoRQkCxssASDEn deed hem 

eeriewalgingtegendememve 
Sekte opvatten. Hy *** 
ervaren in de schooneleto-
ren, inderegtsgeeerdbeid» 
over welke hij , als een d j 
eersten, met verhevenheid 
geschreven heeft, en W«w 
kerkelijke geschiedenis. «8 
is de uitgever van tweernt 
muntende werken: A._ ««• 
TATI libri de seksmated 
dónatistarum, enz. en t' 
toris üticensis de persec»-
Hone vandalica, ?*%' 
1569. In eene zeer gewj» 
voorrede bewijst hij w B " 
zelve de overeenkomstJ£ 
scheuring van de CalyiW» 
ten met die der Dona t i e ' 
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De aanteekeningen van BAU-
vovm op den heiligen Or-
TATUS zijn met die van den 
geleerden GABRiè'L DEL'AÜ-
BESPINE, in de uitgave der 
werken van dien kerkvader 
opgenomen, welke KAREL 
J*AULIN, een Jesuit, te Pa
rijs, 1631, in folio heeft 
in .het licht gegeven. JOZEF 
VON BÜÏNÏNCK , raadsheer van 
den keurvorst Paltsgraaf, 
heeft de voorrede van BAU-
DOUIN herzien en vermeer
derd, Dusseldorp, 1763. 

.BAUDOUIN, ,of BAUDOIN 
(JOANNES), werd te Pra--
delte, in Frankrijk geboren. 
Hij -was lector der koningin 
M ARGARETHA , en verkreeg 
eene plaats bij de Fransche 
Akademie. Men heeft van 
hem slechte vertalingen in 
het Fransch van TACITUS , 
SUETONIUS, LüCIANUS, S.4JC- j 
MJSTIÜS , DlON CASSIÜS, 
TASSO, BACO, DAVILA, en 
van vele andere schrijvers. 
Deze vertalingen kostten 
hem niet veel moeite» Wan
neer hij gehaast werd, her
zag hij enkel diegene, wel
ke men voor hem vervaar
digd had, zonder zich de 
moeite te geven, het oor
spronkelijke natezien. Hij 
schreef ook eene Geschiede
nis van 3Ialta, 1659, 2 
Dl.n in folio en gaf eenige 
Romans in het licht. Al 
deze werken, werden door 
den brood-honger geschapen, 
e n staan dus in geene groote 
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achting. Het eenige, waar
op nog al prijs wordt gesteld , 
is zijn liecueil d'emhlèmes. 
avec . des discours morwuosT 
qui servent d'expKcaiion^ 
{Verzameling van zinnebeel
den met zedelijke verhundem 
Ut/gen ter verklaring) Pa
rijs, 1638, in 8.vo 3 dl.n 
met platen door BRIOT ge
graveerd , versierd. Men 
stelt ook eenig belang in 
zijne Iconologie {Beelden
leer) , Parijs ,1636 in fol., 
1643, in 4.£o Hij overleed 
te Parijs in 1650 in den, 
ouderdom van 66 jaren. 

BAUDRAND (MlCHAeL A N T O -
NIUS), Prioor van Rouvres 
en Nevf-Marché, werd te 
Parijs in 1633 geboren, en 
overleed aldaar in 1700., 
Daar hem Pater Snier , 
hoogleeraar in de Rhetorica 

' bij het CoIIegïe van Cler-
mont, onder wien hij stu
deerde , de proeven zijner 
oude en nieuwere Aardrijks
kunde te verbeteren gaf, 
zoo begon de leerling in den 
smaak des meesters te dée-
len. Men heeft aan hem de 
uitgave van het Aardrijks
kundig Woordenboek, 2 dl.n 
in fol. door Pater PHILIPPUS 
FERRARI te danken, in het 
Latijn in 1682, en in het 
Fransch in 1705 gedrukt. 
WILLEM SANSON , een der 
eerste Aardrijkskundigen 
van Frankrijk, verwijt den 
Abt BAUBRANB , in eene be
oordeeling , die hij van de 
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eerste uitgave leverde',' vele 
misstellingen. Deze ; mis
stellingen ^verdwenen niet 
i)ïj de tweede uitgave, en 
de èerie wordt zoo min als 
dè andere óp eènigén prijs 
gesteld; Hët Aardrijkskun
dig Woordenboek van MATY, 
1712 in *4Uö, is gedeeltelijk 
u(t dat Van den Abt BAU-
SJRAND geputV iftaar hetzel
ve is veel naauwkeuriger. 

— -„upMné geboren, »e-
gaï zich zeer vroeg onder 
de sociëteit. JVadat de or
de der Jesinten vernietigd 
was, begaf 2ich Pater BAU-
SRAND öaar Lyon, alWaa* 
*JJ zijne voornaamste bezig-
vlt 2 h 6 l ^ e w s t e l l i 

2 w ' ^ ^ g o d s d i e n s 
tige personen en zielzorgers 
f e ^ ^ e l bekend *ijn* ?ge? 
™ werke» z i ) n : l ^ , ^ 

Z> TmUs et ™riemes 

l^chjvers ontleend). L 

ÏPm? ' • ' 7 0 l , s "Ï776, in 

vertaald, 'Angslurg, 17Q0, 
in S.vo _ 4,o # j ^ échim 

rée par les armlet de la 
sagesse, dans lés jmtahles 
et béalittides émngèliqm 
(De ziel, door de gaèpra-
hên, der wijsheid verhit, 
in de Evangelische gelijke
nissen en zaligheden) Lp», 
1776, in 12.™ — 5.9Jïi« 
affermïe dans la fai {De 
ziel in liet geloof bevestig) 
Lyoh , 1776, in 12.™-
6.° L'dme inférieure, n 
conduite spiriiuelle fa** 
les voies de Dieu (I)e <»" 
wèndige ziel, of geestelij
ke leiding op de wege» 
Gods) Lyon, 1776, in 12.™ 
— 7.° Oémissement dhw 
urne péniienie (Verzuchtin
gen eener boetvaardige stel) 
-°- 8.° Béfexions, senU-
mens et pratiques ie pteie 
(Godvruchtige overwegin
gen, qevoelens en oefemn-
ieni il 9.° Panègynque* 

feiligeny^^^ 
dezer werken *B» \*ri), 
meid onder dezen titel. ^ 
lëclioncoiïpmedesmw® 
spirïlueltes de BAVW^ 

uïti Een èuivere en naam 
keurige stijl, eene z a j 
en hartelijke zalving, j f 
len de werkeii van W 
achtbaren schrijver alüjd «L 
prijs doen stelleiï. Aan pe 
sonen, welke sich «m * 
godsvrucht toewijden, * 
men de lezing derzeh'««" 
genoeg 'aanbevelen. ' *> . 
godvruchtige geestelijk 



B A U . sos 
enkel door zijne weiken be
kend, van welke de nede
righeid hem zijnen naam 
heeft doen terughouden. 
Men heeft geene bijzonder
heden omtrent zyn leven , 
en weet slechts, dat hij den 
3-Julij 1787 overleden is. 

BAUDRI, in de elfde eeuw, 
zanger der kerk van Térou* 
ane, was te Kamerijk ge
boren. Hij was secretaris 
van verschillende Bisschop
pen dier stad geweest, en 
leefde nog in 1095. Bij 
zijn léven was hij als een 
schrander man bekend, en 
hetgene, wat ons van zijne 
schriften overblijft, xegt-
vaardigt dezen roem. Men 
heeft van hem: 1.° Leven 
van den heiligen OAVCÏTJSR 
of OJEJIY , Bisschop van Ka
merijk. Men vindt hetzelve 
in de Acta Sanctorum van 
de maand Augustus. — 2.° 
Eene Kronpk der Aerk van 
Kumeryk, die xeer op prijs 
wordt gesteld. Dezelve is 
in het licht gegeven door 
CÖUVEMÉR, doctor in de 
godgeleerdheid te Douai, 
1615. — Men heeft hem 
dikwerf verward met BAU
DRI, eenen geleerden en 
godvruchtigen Bisschop van 
Noyon en Doornik, twee 
Bisdommen die lang veree-
nïgd zijn geweest, doch na 
Kijnen 'dood gescheiden wer
den , bij gelegenheid van het 
interdict', hetwelk hij op 
*"at van Doornik Had' ge» I 

G S 

worpen. Het kapittel der 
hoofdkerk dier stad zond 
afgevaardigden naar Rome* 
ten einde eenen blonderen 
Bisschop te bekomen , het
welk Paus PASCHA*.» H, 
toestond; doch BAUDRI O-
verleed, in 1113 voor de 
terugkomst der afgevaardig
den. Men heeft van dien 
prelaat vier Brieven, voor
komende in het vijfde deel 
der Miècellanea van BALU-
zms, en verscheidene C/tar-
tres, ten voordeelevder, ker
ken en kloosters, Van wél* 
ke hij de weldoener was. 

B A U D R I . — Z i e BALDERI-
cus. 

BAUDRI. — Zie BAULDRU 

BAUDRICOURT (JOANNES DE), 
Maarschalk vah Frankrijk, 
Landvoogd van Bourgondië 
onderscheidde zioh in den 
veldslag van Saint-Aubin 
de Cormier, in 1486, en 
hielp KAREZ. VII I . , in de 
verovering van het koning
rijk Napels in 1495. Hij 
overleed eenige jaren daar
na. ~ Zijn vader, ROBER-
TÜS DE ËlUDRICOURT, had 
ntet onderscheiding gediend: 
hij was het, die de maagd 
van Orleans naart SAREI* 
VII. zond. 

BAÜDUÈR (ARNOLDUS Git-
LIS) , te Peyrusse-Massas, 
in het Bisdom Amh, in 
Maart 1744 geboren, werd? 
4 .' 
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iia zijne studiën met roem 
volbragt te hebben, Bestuur
der van het Seminarie van 
Auch,; alwaar hij den leer
stoel der godgeleerdheid be
kleedde. Men benoemde 
hem daarna tot Pastoor zij
ner geboortestad. Deze god
vruchtige geestelijke ver
stond het Hebreeuwsch, en 
had eene bijzondere studie 
van de heilige Schriften ge-
maakt. Hij overleed in 
Maart i r s r , Er bestaat van 
aem: 1.' Eén nieuwe ver-
taling i n . h e t F r a r l s c h v a n 

f P S a l m c n van D A V I D , V 0 1 * 
! ï « f T Hebree«wschen 
dje der *>^« f e e n d e y e r_ 

| J n g v a n SACY bijgevoegd, 

denzelfden tekst, met S -

tortzou kunnen doen. -

ter L B e r e d e n e e r d P*» 
"f wyhe gedenkschriften 

2ich voor ' . S C Ï l W J m s t e I t 

^ ïpolT^^^^dert 

Wat dP S i *S,J;eweest; 2 . ' 

^ ° a t ^ J^üp zijn geweest, 

BAUDUIN (DOMINICUS), 
Priester van het Oratorium. 
werd te £?«£. den U No-
vember 1742 gekten, was 
sedert de omwenteling, ge
durende verscheidene p a , 
Hoogleeraar in de Geschie
denis te Maastricht* Daar 
zijn gezigt, door zijnera/-
vuldige werkzaamheden™-
zwakt was, zag hij A 
verpligt zijnen leerstoel ie j 
verlaten, en hij kwam in I 
zijne geboortestad terug, f 
Men heeft hem de vo]genh 
werken te danken: I.« £>' 
sai sur Fimmortaliti it 
Vanie (Proeve over de on-
sterfelijkheid der, ziel), 
Bij on, 1781, in lAra0 - • 
2.° La. Eeligion Chrètienne • 
justifiée. au trihmal de /« ; 
politique et de la philoso- \ 
phie (De Christelijk Gods-
dienst, qeregtvaardigè'voor 
de, regtlanh der siaaikmde 
en miisbegeerle^Lmh I7S», 
in 12.IM° , herdrukt ia 1797. 
— • 3.-° Discours .sw l»»--
portance du ministhre pas-
toral (Bede over,het ge-
wigt- der herderhjhJ Jejj 
ning) in 8.™ - 4.° ^ 
dérations sur les gwrr* 
du commerce (Aanmerking 
over de Iiandel-oorlogfn 
in s.vo BAUDUIN overlee» 
den 3 Januarij 1S09. -

" BAUGÉ (STEPIMNUS 4 j 
bijgenaamd va» Autm,^ 
h f in 1113, tot Bis* 
dier stad benoemd wei' 
deed, toeti hij eenenhodge 

ouderdom bereikt had, 



«tand van zijn Bisdom, om 
in de Abdij van Cluny Re
ligieus te worden, alwaar hij 
heiliglijk stierf in dé armen 
van PETRUS den Eerwaardi
ge, Abt van dat Klooster,/ 
Hij heeft zich zeervoordee-
lig doen kennen, door eene 
Verhandeling over de gees
telijke orden, deplegtighe-
den der Mis, en de wezen
lijkheid van het heilige Sa
crament , welke in de Bi
bliotheek der Kerkvaders 
gevonden wordt. JOANNES 
MONTÉLEON , Zanger van Au-
tun , gaf dezelve in 1517, 
onder dezen titel in het 
licht: Tractatus de Sacra* 
tiiento altaris et iis rquce 
ad illud, vario$que ecclesiae 
ministros pertinent. . 

BAUHIN (JOANNES) oorspron
kelijk van Amiens, oefende 
te Bazel, jsijne vaderstad, 
met roem' de geneeskunde 
uit. De Hertog van Wir-
lemlerg - Monloelliard be
noemde hem in 1570 tot 
zijnen Geneesheer. Hij o-
verieed te Montlelliard in 
1613, in den ouderdom van 
73 jaren. Er bestaan van 
hem verscheidene genees-
en kruidkundige werken. 
Het meest bekende is zijne 
Historia plantarum univer-
sales, te Emlrun in 1650 
infol. met verschillende bij
voegsels herdrukt. Zijnva-
<tar JOANNES BAUHIN had zich 
naar Bazel hegeven, om er 
^gestoord het Calvinismus 
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te kunnen uitoefenen. 

BAUHIN (KASPER) , broe
der van den voorgaande , in 
1560 geboren, was eerst© 
geneesheer van den Hertog 
van Wurteniberg, Hij on
derwees te Bazel de genees-
en kruidkunde en overleed 
aldaar in 1624. Hij was een 
geleerd, doch tevens eén 
ijdel en verwaand man. Men" 
heeft van hem 1.° Xnstitit-
tiones anatomices, Bazel* 
1604, in 8.vo _ 2.° Thea-
trum èotanicum, Bazel, 
1663, in fol. — 3.° Ver
handeling over de herma* 
phrodieten of tweeslachtige 
nienschen, in het Latijn in 
1614, in 8.w niet zeer al
gemeen bekend. — 4«° Pi-
nax theatribotanici, Frank" 

fort, 1671, in 4.» '— ö.° 
Andere Latijnsche werken * 
in zijnen tijd, billijkerwijze 
op prijs gesteld, en die zuïks 
thans'nog verdienen te zijn. 
Men noemt hem in zijn graf
schrift, de Phenisc zijner 
eeuw, ten opzigte der ont
leed- en kruidkunde. KAS-
PEB liet eenen zoon n a , J O 
ANNES KASPER genaamd, die 
in zijne voetstappen trad; 
hij had te Bazel eenen leer
stoel, werd door een gedeel
te van Europa geraadpleegd, 
en gaf het Kruidkundig 
Tooneel van zijnen vader in 
het licht. 

BAUKO, tiende Abt van 
f het klooster Mallim, in 
S 5 
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Vriesland, in het handschrift 
van welke abdij men van 
hem niets vindt opgeteekend 
dan dat hy, na zes jaren, 
zijne waardigheid te heb
ben waargenomen den 14 De
cember 1280 overledeni, en 
door WAL±O of WAI/TERUS 
A SCHELTINUI opgevolgd is . 

BAuiéM (PAÜLUS), Hoog
leeraar in de gewijde ge
schiedenis te utrecht, in 
1639 te Romnen geboren, 
•wa» de Schotmziöbh van ,'HÉN-
»WK BASNAGE. Hij heeft 
** het KcKt gegeven; I.° 
f 8 ? ? , nrtgwe i der Ver-
hat tdé% . - t t i h t e A N t o » 

w p w meer dan e è t ^ e . 

af^^f^ » *«£ 
P S g ' e n ^ r d e m ë e s , 

te Protestanten op z ö l k 6 e-

m Ve Ar ft ^ e ^ -
PMi. Al wat de uitgave van 
BAimta bevat, i s

b i „ S 

éen k t f " l é u f e tó%«^ van ' 

let RtA l! oMusten,in 

D tf^ecA* 1706,in fol.alwat 
men in de verschi/ie/idfej(a. 
lenders vindt, is hier op 
tabellen gebragt, dóór wel
ke -men Ügteiijk ontdekt, 
op welken dag de gebeurte
nissen hebben plaatsgehad, 
waarover er in de geschie
denis wordt gesproken. -
4.° Verschillende Verkt< 
delingen, in onderscheiden» 
dagbladen verspreid, Er
om is in 1706 overleden. 

BAULOT, of BEA.vjm(h' 
coBtrs), een beroemden-
snyd'er (Ulhótomistywi&if1 

Ï651 y' op e'en -gehucht, to 
hetsehoutambfcüo»^^; 
nier, 'm -Frdnek-^0^ 
van. zeer arme ondets gew>-
ren. Hij verliet dezelvefceer 
vroeg, om dienst tenemen, 
in een Regiment ruitecij; 
Hij diende eenigf ]&*" W 
hetzelve, en mauMekenm 
met eënen zekerenPAW.ow, 
een* kwakzalver, Jjerbe-
kend , door het -*tf*V* 
zieken, die » * * • • * • 
behèbt waren. Nagete6» 
de 5 of 6 jaren onder e 
zen kwakzalver lessenteh» 

ben genomen, ^ « T 
naar°Prove^e. Daar big» 
lul éene soort van monnik 
gewaad te dragen, dat i j 
leene andere kleeding f 
feestelijke orden ge j j j 
en M was verder nietj» 
bekend, dan onder den na«J 

van" Broeder JAKOB. 
J W » » ging bij naar^ f 
fftiedoc, Vervolgens ' 
Roussi/lefi, en van «•' 
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naar de verschillende pro
vinciën van Frankrijl;.^ Hij 
vertoonde zich eindelijk op 
het tooneel van JPdrijs, dat 
hij weldra weder verliet, om 
zijne togten te vervolgen. 
Hij verscheen te Geneve, 
tê Aken, te Amsterdam,en 
verrigte alom opé.ratiën. Dé 
uitslag zijner ondernemingen 
was zeer verschillend; niet 
alleen, dat hij niet altijd op 
dezelfde wijze te werk ging; 
maar zelfs was de ontleed
kunde aan dien vermetelen 
insnijder geheel en al 
vreemd. Na zijne bewerking 
volbragfc te hebben, wilde 
hij de minste acht niet meer 
op de zieken slaan, zeggen
de: * Ik heb den steenweg 
genomen, God zal de wond 
genezen." Daar dé onder
vinding hem later leerde, 
dat een verband en een be
hoorlijke eetregel noodzake
lijk waren, zoo waren zijne 
behandelingen steeds geluk
kiger. Naauwelijks had 
broeder. JAKOB Holland ver
laten, of zijne geneeswijze 
was ook in Engeland bekend 
en werd door CHESELDEN 
aangenomen, die dezelve tot 
de grootste volkomenheid 
bi-agt: van daar dat zij de 
Engelsche operatie werd ge
noemd , ofschoon dezelve on
tegensprekelijk tot de Fran-
Bchen behoort. Uit erkentenis 
voor de talrijke genezingen, 
^elke deze operateur te Am-
Merdam ;haa* verrigt, lieten 
™e..overheden dier stad zijn 
a* beeldsel graveren, en oenen 

gedenkpenning slaan, waarop 
men zijn borstbeeld zag. Na 
eindelijk aan de hoven van, 
Weenen en Rome verschenen 
te zijn, koos hij een ver
blijf bij Besanpön, om zich 
voortaan enkel met den Gods
dienst en de heilige waar
heden bezig te houden , waar* 
mede hij altijd doordrongen 
was geweest. Hij overleed. 
aldaar den 7 December 1714* 
in de gevoelens van een wel
dadig Christen, wiens leven 
aan de verligting der lijden-' 
de menschheid was toegewijd 
geweest. De Geschiedenis 
van dezen Kluizenaar is door 
den Heer VACIIER, CAirur~ 
gijn-Majoor, bij de konink
lijke légers beschreven, en 
te Besahcon, in 17&7, in 
12.° gedrukt. 

BAUMANN(NICO£AAS), ge
boren in 1450, een beroem
de Dnïtsche geleerde, die 
eerst secretaris bij den her
tog van (iulik, en daarna 
Hoogleeraar der geschiede» 
nis en staatkunde te Ros-
tock was, alwaar hij in 
1526 overleed. Het beroem
de oud-platduïtsche, allego
risch spotgedicht, REINECKE 
DE Vos , is hoogstwaar* 
schijnlijk zijn werk. 

BAUME (PETRUS DE I A ) , 
uit de adellijke familie van 
dien naam gesproten, en te 
Bresse geboren, was bij de 
kerkvergadering van hute
runen tegenwoordig, alwaar 

j hij met luister verscheen» 
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In 1523 Bisschop van Ge-
fteve geworden, kantte hij 
zich uit al zijne magfc aan, 
tegen het indringen der ket
terij in die stad; maar daar 
de sektarissen de overhand 
bekwamen $ verdreven zij 
lem in 1535. Dit Bisdom 
werd door PAULUSI I I . naar 
Annecy verplaatst, welke 
Opperpriester LA BAÏIME , 
an 1539 tot Kardinaal be

noemde. In 1542 werd hij 
Aartsbisschop van Besan-
£on, en hij overleed in 1544. 

W , ff.?ad^om8van 16 

j e t Bisdom Besanpon be-
S ' ^ I g d e hem op. ffii JSchermdez i j r t ekuddP t J 
JJ . dwalingen van CALVINÜS. 

ttj overleed te Arbois in 
W A S e I e t t e ^en ver-
fiS.V\heitteenenyveri-

Sïncille van Trente in , 
zyn diocees aannemen. 

*vfS*r ( ^ ^ « - A t r G ü s -
i £ ? **)* M a ^ a a f van 

«chalk yan Frankrijk, be-

H e
v o

t 0 t de *»&e der 

*e ^nften b renS , t 6 T d e r 

ee<t *e •?«»#* in 1716. i 

Dit huis, een der doorlach-
tigste van Frankrijk, U 
oorspronkelijk van Brem. 
hetzelve heeft verscheidene 
beroemde mannen opgele
verd. 

BAUME (JACOBUS FEAKCH-
CÜS DE I.A) , Kanonik fe 
Collegiale Kerk. vanden hei
ligen AGRICOLUS , te Atf 
non, werd in 1701 te ür-
pentras geboren. Zijn fee* 
paalde smaak voor de scb» 
letteren voerde hem msth 
rijs. Na zich aldaar eeni-
gen tijd te hebben opgehou
den , deed hij een klein Mi8 

in het licht komen, getiteli 
E loge de Ha pais (kfd^ 
vredes), aan de Ftanschö 
Akademie opgedragen. Dit 
is het werk van eenenWt-

ij ten redenaar; hetzelve heelt 
-de gedaante van leevrede, 
ode en heldendicht, en heeft 
de verdienste vangeene der-
zelve. Het slechte onthaal, 
dat hetzelve genoot, taew 
den schrijver met terug, » 
een werk van langer adg 
te beramen. Hij.bragt * 
denkbeeld vari zijn ontweP 
tot in zijne provincie, « 
daar bragt hij hetzelve J» 
uitvoer. De Christuw^ 
over wij spreken willen ,vf 
oorzaakte aan haren^cM 
ver eene tweede reis ^ 
Parijs. Hij keerde «J«J 
hoofdstad terug, omditpJJ 
zaische dichtstuk, in »' 
in 6 deelen in W»0^® 
drukken. Het werk, J 
het typographisch g*k°n 
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betreft, wel uitgevoerd, is 
in eenen opgeschikten en 
figuurlijken stijl geschreven, 
die .wei verre van den lezer 
te verwarmen, hein koel en 
ongevoelig laat. Er komen 
daarenboven ünbetamelijkhe-
den in voor, en de heilige 
ischrift wordt er op eene ver
regaande wijze onkenbaar 
in gemaakt: men ziet er J-
C in', door MAGDAMENA be
koord. Dit eigenzinnige voort
brengsel werd, bij besluit 
Van het parlement van Pa
rijs , onteerd, en de schrijver 
tot eene boete veroordeeld. 
Hij stierf kort daarna in 
1756 in dezelfde stad. Hij 
heeft er eenige andere werk
jes in het licht gegeven , zoo 
als de Saturnales Franpai-
ses (Fransche Saturnaliè'n), 
1736, 2 dl«. in 12°. en ge
durende meer dan tien jaren 
heeft hij aan den Courrier 
d'Avignon gewerkt. 

BATJME« •— Zie VALLIJÈRE. 

• BAUMEIAK. — Zie BEAU-
MEM-E. » 

BAUMGARTEN (ALEXANDER 
GOTTOEB) , in 1714 geboren, 
een door eene naauwkeurige 
ontleding en duidelijkheid 
zich onderscheidende leer
ling van WOLFJF, en de va
der dér smaakleer (Aestlie-
*'**)• Hij beoefende t&Halle 
^ e wijsbegeerte, volgens het 
stelsel van WOLPP , werd 
aldaar in ^ g f buitenge
woon Hoogleeraar, in 1740 

ij gewoon Hoogleeraar der wijs
begeerte te Frankford aan 
de Oder, alwaar hij in 1772 
overleed. : 

• BAUMGARTEN (JACOBUS S I -
GISMUNDÜS), een bekwaam 
godgeleerde,"• geschied- en 
letterkundige der 18.e eeuw, 
die zich bijzonder met de 
uitgave van verschillende ge
schied- en letterkundige wer
ken bezig hield, en zich 
vooral door zijne letterkun
dige verzamelingen bekend 
maakte. In 1706 geboren, 
werd hij in 1754 hoogleeraar 
in de godgeleerdheid te Hal-
Ie , alwaar hij in 1757 over
leden . is. Zijne levensge
schiedenis door JSEMMLER ge
schreven , is zeer naauw-
keurig. 

BAÜBIKIRCHER (ANDREAS, 
Vrij heer VON), Heer van 
Sianing, was uit eene adel
lijke familie gesproten, dia 
haren naam van het kasteel 
BaumkircAer, in Tirol ont
leende , en die in 1505 is 
uitgestorven. Hij diende in 
den beginne als eenvoudig© 
soldaat, in de troepen van 
keizer FREDERIK V . , of vol
gens anderen FREDERIK I I I . , 
maar hij had het geluk des-
zelfs gunst op de volgende 
wijze te winnen. Toen in 
1452 de Hongaren enBohe-
mers, LADISLAUS van de 
voogdijschap des keizers wil
den bevrijden, het leger van 
dien vorst slag leverden, 
hetzelve versloegen, en zich. 
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trachtten meester te maken, 
werwaarfó de keizer de wijk 
had genomen; hield BAUM-
KIBCHER , hoewel door weinig 
rölk ondersteund, dezelve , 
aan de stads •poort lang genoeg 
o», om aan de verspreide 
Jroepen den tijd te geven, 
hem te komen ontzetten. Om 
hem voor zulk eenen uitstë-? 
kenden dienst te bekronen, 
droeg hem de keizer de waar
digheid van VMjheer op -, 
benoemde hem tot landvoogd 
van Stiermark, en gaf hem 
verscheidene landgoederen 
e n n W l e n . H|; L g ^ n ë 

m M 1462 de burgers van, 
feenen, die aan L t mui-

S l l r , 2 f e i-esidentie-
f*r , , a l s ^ legerd hielden, 

Maar T f ^ *"#***. 
deongenade^des keizers óp 
faïJS* Z o o > ^ vorst 
w 1468 naar Italiëvertrok* 
tenwas ,maakten zichBAirai-
I S S S , e f t z i j n Woonzoon 

Sherï ^ Zich ™te7hl: 

wikkSde lS^^ ' Dit 

oorlop- A- n k e i z e r ï" eenen 

fïven niet lang6r S n t t 

een paspoort aarden keizer, 
die hem zulks toestond, op 
voorwaarde, dat hij zich den 
24 Julij 1474, naai Grati 
zoude begeven, en aldaar 
24 uren, het voorregt\n 
dit vrijgeleide zoude genie. 
ten. Op deze yerzekeriy 
kwam hij aan het hof, eit 
besteedde zoo veel tijd, at 
zijne verdediging gereeifle i 
maken, dathijverplî ra*/ 
om verlenging van ziJMiij-
geleide te verzoeken, h 
keizer liet hem wttu, fo 
hij- daaromtrent hef gevoelen 
van zijnen: raad zoude in-
Winnen, en intusseta was 
de tijd van'het wijgeleik 
verstreken. Toen wilde toj 
zich door de vlugt leiden, 
maar hij werd aan de pooit 
aangehouden, en eenen oo-
genblik iaama, weid een 
feestelijk* belast, hem den 
doodaantekondigen,0«Ji 
uit zulkeenennetehgento; 

stand te ïedden,, .WoJ| * 

ne goederen, met uitzon J 
rine van: zestig duizend^ 
2 i » geld, aftelt* 
maar zijne aankedmgen^i 
den v&n dê hand gewei* 
en hij werd pnthoofd. 

B A U N E ^ A W ^ : 
werd te Panjs i» 1 (f L 
boren, en ging onder . 
suiten, waarbij hyntfU0 

de humaniora onderv 
Hij overleed in 1725. ; 
heeft van hem Ged^' 
Redevoeringen ******* 
eene Ferzmwlivg 'Ier 



B A 

ken van Pater SIRMÓND , 5 
dl." in fol. Parijs, 1696, 
Venetië, 1729, die hij met 
liet Leven van den schrijver 
verrijkte; Panegyrici veter 
res ad mum delphini,' Pat
rijs, 1646, jn 4.t0,* en an
dere schriften. 

BAUR (JOÏNNÊS WILLEM), 
een schilder en graveur te 
Straatsburgi 'overleed te 
Weened in 1640* inclenoür 
derdom van 30 jaren.) Hij 
heeft in de landschappen en 
bbuwkungtige-l''Stuktaijn"< uit
gemunt;' Zijne «ndeKverpen 
zijn gézigtièni yrocessiën, 
markten en pleinen.-''- Men 
heeft van hem eene verza* 
meling van platen, ondfeï 
den titel van leönogmpliia, 
Augsburg I6$2*'<«.<2;*> Vel& 
«lagen, 1635 ; < -r» 3." TtiU 
nen, 1636; « ^ ° Wevtehep-
pingen of GèdamtêüetaM-
deUngen (Méfumorp&e*en), 
Weenen 1641, in fol. Men 
Vindt in deae werkim vuur, 
kracht en waarheid; doch 
hij schiet in de afmetingen 
zijner figuren te kort. 

JBAÜSCH (JOANNES LOÜREN-
TIUS), een geneesheer in 
Sohweinfurt, in 1605 ge
boren en in 1665overleden, 
was de stichter der keizer
lijke akademïe van hatnür-
emderzoekers, en onder den 
naam van JASON, de" eerste 
voorzitter derzelve. 

BAUSE ( JOANNES FREDEMK), 
^".Beroemd etser 'm koper 

u. m 
te Malle geboren, d ie , wat 
de vastheid en nauwkeurig
heid der gravures betreft*, 
zeker voor een der eerste 
kunstenaars in zijn vak moet 
gehouden worden. Behalve 
andere meesterstukken, ver», 
dient voornamelijk zijne ver
zameling van beroemde man-
nen met lof vèrmeldtewor
den. Hij overleed in 1816. 

BAÜSSET' (LODEWIJK FRAN* 
CISCÜS JSE) , Bisschop va» 
Alais, Eardinpial y pair van 
Frahkryk, enz. , werd den 
1<£ December 1748 te" Pon-
dicMry geboren , alwaar zijn 
vader alstoen aanzienlijke 
burgerlijke bedieningen waar 
nam. Zeer joT^gnaav JFran/i~ 
rijk teruggekomen ,. omhels-
de hij den Geestelijken staat, 
verkreeg reeds in oen ou
derdom van 25 jaren, den 
£081 van Groot-Vifeiris bij den 

[ear wa BWMGFJUN, Aarts-
Bisschop van Aix, werd bij 
de algemeene vergadering dei? 
Geestelijkheid, tot afgevaar* 
digde van Provence, en ad-» 
ministratenr van het Bisdom 

\ jDigne benoemd, en kwam 
in 1784 tot de Bisschoppe
lijke Waardigheid. In hoe-
danigheid van afgevaardigde 
der staten van hanguedac, 
had « E BAUSSET de eer voor 

. den koning, de koningin en 
de koninklijke familie het 
woord te voeren. Zijne re
devoering aan Mevrouw EM- . 

! z.iBEMt is in den Corner-
vateur van 1787, 2Sd.*blz. 
273 ommomtts en wordt 
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als eenë even zoo waarachtige 
als treffende schildering van 
de deugden dier beminnens-
waardige vorstin beschouwd. 
Reeds begonnen de stormen 
zich te vertoonen, &i& Frank
rijk moesten omkeeren. Na-
•dat de deugdzame. Prelaat, 
lid der beide vergaderin
gen van notabelen was ge
weest, die bij LODEWIJKX VI. 
beroepen waren, werd hij 
in 1789, als afgevaardigde 
bij de Staten-Generaal be
noemd , die hij verliet, zoodra 
aich dezelve in National ver
gadering veranderden. Dé 
tegenstand, dien hij aan de 
burgerlijke; Constitutie der 
geestelijkheid bood, zijn e-
dele oorsprong, en de waar
digheid, waarmede hij be
kleed was, waren een te 
groot lokaas voor de vervol
ging, dan dat hij aan de
zelve z0II h , ^ kunnen 
ontsnappen. Vit zijn Bis
dom verjaagd, zocht hij ee-
ne schuilplaats te Parys. 
en vond er slechts eène ge
vangenis. Na verscheidene 
nmanden i n het huis la 
Vourle genaamd, opgesloten 
te z y n geWeeSt, Viei h 
echter het geluk ten deel, 
weder op vrije voeten te 
komen, en hij begaf zich 
om?r f n landSoe<*> inden 
h f i ^ l ^ " / ^ ^ alwaar 

JP Franknjk z i c h beroemt, 
Zn»™' D e 6es^iedems „ 
« n .Jtowucw, die h e t e e r s t I 

in 1808 in het licht vet-
scheen , werd met den hes> 
ten uitslag bekroond. D9 
universiteit was oip den oo-
genblik van het in het licht 
verschijnen van dit sckme 
werk juist opgerigt, en fe 
schrijver werd tot'tifti/aïr 
raad derzelve benoemd. De 
Geschiedenis van Bomr 
verscheen in 1S14; zulk een 

• gedenkteeken ter eere ra» 
die schoone genie door fa 
Geschiedschrijver van FÉsi-
LON opgerigt, bewees tyf 
onpartijdigheid omtrent dis 
beide ! .doorluchtige mannen, 
en zette,het zegel opzijn i 
letterkundigen roem. past 
er een e .nieuwe organisatie 
der universiteit ontwen 
was , zoo werd DE BAÜSSEÏ 
tot algemeen bewindhebber 
van het openbaar-onderwijs 
benoemd, mau % reth» 
dien titel in het tijdvak der 
honderd dagen,« * W J 

belette>emdenZelvenMe 

weder optevatten.^ g«n; 
bewijzen des konings, 
de genegenheid des voUC' 
volgfen W echter to g 
het einde zijns levens» g 
werd achtereen™ gend 
pair van Frankryk, •** 
Saai, / l id der akadem^; 
noemd, tot hertog, mj* 
van staat, en conirj^ 
der orde van den h«W 
Geest verheven. « U g j 
leed den 21 Juny 18# , / 
al de vrienden van g» ( 
dienst «« etteren betreu 
die hij door zijne *>»*» 
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en talenten vereerd had. 
Behalve zijne Geschiedenis 
mn FÊXÉLOX, 3 dl.» in 
8.vo, die in weinige jaren 
vier uitgaven beleefde, en 
zijne Geschiedenis van Bos-
SUET, 4 dl.» in 8.vo, h a d 
hij in 1804, eene Levens
schets van Z. Em» den 
Kardinaal DE BOISGELIX 
in 12."10 in het licht gege
ven. In zijne laatste le
vensjaren wijdde hij er eene 
toe aan de gedachtenis van 
den Kardinaal DE TALLEV-
RAND PEUIGORD, eene ande
re aan den Abt LEGRIS - D U -
VAL, wiens ijver en liefda
digheid groote dingen ten 
uitvoer hadden gebragt, en 
veel heilzaams hadden ver
l igt ; en eindelijk werd het 
laatste geschrift van dien 
aard, dat uit zijne 'pen is 
gevloeid, aan de gedachte
nis van den hertog van Bi-
CHELIEU gewijd, als eene 
schatting aan de droefheid 
en vriendschap betaald. 

BAUTRU (WILLEM), graaf 
van Serrant, een schrande
re geest der zeventiende 
eeuw, en een der eerste 
leden van de Fransche aka-
demie, werd te Pari/s in 
1588 geboren en overleed 
aldaar in 1665. Hij was, 
volgens sommigen, de wel
lust der staatsdienaars , 
gunstelingen, en in het al
gemeen van al de grooten 
des rijks, en nooit hun vlei-
J^ i ^o lgens anderen, een 

* " • DfiEL. H 

gelukskind, e e n uitgeleer
de snaak, wiens kwinksla
gen met altijd vrij van pot
sen waren. _ Toen BAUTRU 
in Spanje was, ging bijt 
de beroemde bibliotheek van 
het Eskuriaal bezoeken, al
waar hij eenen zeer dom-
men bibliothecaris aantrof. 
De koning van Spanje on-' 
dervraagde hem , over het-' 
gene, wat hij had opge
merkt: » uwe bibliotheek isr 
zeer schoon, zeide hem 
BAUTRU; maar uwe Majes
tei t , moest aan dengenen, 
die met het opzigt over de
zelve belast i s , het bestuur; 
harer geldmiddelen geven. — 
En waarom ? —•' Wijl hij » 
hernam BAUTRU , den schat, 
dien hem is toevertrouwd, 
niet aanraakt." Hij zeidé 
van eenen zekeren hoveling, 
die de lieden enkel niet 
platte verhalen bezig hield, 
dat hij de PJLUTARCHUS der 
lij/knechten was. 

BAUVES (JACOBUS D E ) , in 
de zeventiende eeuw, advo-
kaat bij het parlement van 
Parijs, vervaardigde met 
den beroemden ANTOMUS 
DESPEISSES eene Verïiande-
ling over de erfopvolgingen. 
Deze beide vrienden stelden 
zich voor, om over al de 
onderwerpen des regts te 
schrijven; maar BAIÏVES , 
die in dien tusschenfijd o- l 
verleden was , liet aan zij
nen ambtgenoot de zorg o-
ver, om dit nuttige plan ten 
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uitvoer te brengen. De 
werken van DESPEISSES zijn 
verscheidene malen gedrukt. 
Eene uitgave derzeïve kwam 
in;l,77f,"3 dl.n in 4. t 0 te 
ToWouse in het licht, ge
volgd naar die, welke GUY» 
DU'EoUSSEAU DE LA CoLQM-
33É in 1750-had uitgegeven, 
en iiaar de tegenwoordige 
Tegtsgeleerdheid gewij zigd. 
~ Zie DESPEISSES. 

BATJWÈNS (AMANDUS) een 
beroemd Eegtsgeleerde, 
Priester, Kanonik der Col
legiale kerk van den heiligen 
PETRUS, te Leuven, Doctor 
5n net Canonieke en burger-
ïfjkes " ijgt, Voorzitter van 
hef Collegie vanden heiligen 
UONATUNUS , enz,, was te 
i?avre in Vlaanderen in het 
jaar 1674 geboren.. H ™ 
de zoon van den Drossaard 
van het .Prinsdom Gavre, ' 
een man, die zich even zeer 
door zijne wijsheid als door 
zijneregtschapenheid aanbe
val. Toen hij zijneMmaniora 
volbragt had, werd hij naar 
Liemen gezonden, èn in 
1695, in het Collegie de 
Valky als kweekeling op
genomen. Daarna ging hij 
tot de godgeleerde studie 
£TSr.'°P'welke hij zichbe-
£ W e in het Collegie van 

vandeHeerGJoMMARusHoy-
IZ t2,eam««as President 
T;- D e . . godsvrucht van 

2 S * e . l d . » ztjn onvemoii-
a e «ver m de studie, drongen 

hem zeer in de vriendschap 
van den Heer HTOMS, die 
altijd met vermaak werkza
me jongelingen zag, en er 
eene bijzondere zorg aan 
toewijdde, met het voorait-
zigt, dat zij eenmaal fes 
Kerk of den Staat des te 
nuttiger zouden kunnen zijn. 
Naauwelijks was Bmm 
in 1699 tot den graai van 
Bachelier bevorderd, of lij 
werd met het onderwijs la 
wijsbegeerte belast.vanwV 
ke taak hij zich getanfo 
bijna twaalf jaren, we' ^tt j 
meesten lof heeft gekweten. 
Daar echter, zijne zachtvmi 
de Regtsgeleerdnetf 7iem 

bewogen had, om zich ern
stig, zoowel op het burger
lijke als 'canonieke ««ttoe-
teleggen,. zoo werd hij w 
1704 tot licentiaat bevordeïd. 
Niet lang duurde het oinm 
zaP- wel, welkevordenn^n, 
h ^ r deze o e f e n i n g ^ 

zijne *geiwüp i M p j J zoowefbij nacht als b,j dg 
deden de'hoop ontstaan, 
hii weldra een der .gwott» 
o e s t e r s in deze wetensc 
zoade zijn, en deze J 
was niet ijdel. De .ag^ 
van Leuven, van zijne w 
diensten onderrigt,bcWs' 
hem in 1710 met de I*« 
Canons, en bezorgde»'.^ 
een 

Domheerscha^pvano ^ 
PETRUS derzelide s»«' 
de maand October nfj 
de eer van het Dof» « • $ 
deeL JVooit heeft i ^ 
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beter dan hjj aan dezen titel 
beantwoord. Hij bezat eene 
zoo diepe kennis van het 
burgerlijke en canonieke regt, 
en van al wat er.toe behoort, 
dat er geene enkele plaats 
in de oude noch nieuwere 
schrijvers voorkwam j welke 
hij niet in staat w a s , op
staande voet op te helderen 
of té verklaren ; dat er noch 
we t , noch canon, noch be
sluit w a s , waarvan hij den 
t eks t , den oorsprong, de 
geschiedenis, de nioeijelijk-
hèden, , niet kende, en hoe 
men dezelve moest oplossen. 
Hij was niét minder ervaren 
in de gewijde en ongewijde 
geschiedenis, en men stottd 
verbaasd, bij de overweging» 
hoe hij zoo veel had kunnen 
l ezen , kunnen onthouden, 
zonder dat zich bijna ooit 
iets in zijnen geest verwarde. 
Hij schreef het Latijn zuiver 
en Sierlijk; hij zintwist-
te met k rach t , maar met 
duidelijkheid, en hij was 
bepaald en ongedwongen in 
zijne verklaringen. Hij be
schouwde de a rmen , de we
duwen en weezen met oogen 
vol van waarlijk Christelijke 
liefdadigheid, die de droef
heid enkel beschouwen, om 
de bitterheid derzelve te 
verzachten, en die de ellende 
enkel opsporen, om dezelve 
te ontdekken en te verligten; 
bij was daarenboven de be-
scheidendste en vredelievend» 
s t « aller menschen. Nooit 
z a » hij het geringste zaad 

H 

van onlust in zijne univer
s i t e i t , in zijne familie'* on
der, zijne vrienden, bij de» 
onbekende zelfs ontkiemen» 
of hij stelde al zijne pogin
gen in het - w e r k , om het 
kwaad in - deszelfs geboorte 
te vers t ikken, of die zelfs 
voor te komen. Daar bij m. 
zijne raadgevingen steeds 
wijSj voorzigtig en schran
der w a s , zoo droeg ment 
hem de neteligste zaken o p , 
men belastte h e m , met a l 
wat belangrijk was ; in eene 
menigte ontmoetingen nant 
men zijne toevlugt tot hem 
en nooit verliet men h e m , 
zónder zeer over hem vol
daan te zijn. Op zulk eene» 
wijze heeft hij niet alleen 
voor zijne Univers i te i t o£ 
voor zijne vrienden* maai? 
voor de K e r k , vdor den 
Staa t , voor geheel België $ 
voor een oneindig getal men
schen, die hunne belangen 
in zijne handen s telden, of 
om vele andere redenen to£ 
hem hunne toevlugt namen, 
werkzaam geweest. In I71T 
werd hij tot Voorzitter van het; 
Collegïe, van den H . DONA-
TIANÜS verkozen, dat aan 
hem al de o rde , de vernieu
wing en den luister te dan
ken heeft , welke het sedert 
dien tijd heeft genoten. In 
1720 belastte hem de raad 
van Leuven met de eerste 
les der wetten/ en daar de 
Keizer ontwaarde dat er te 
Leuven, een leerstoel voor 
het publieke regt ontbrak» 

h 2 
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jstichtte hij denzelven, en 
Jbelastte ook daarmede den 
Heer BAUÏVENS, die, volgens 
het oordeel van al degene, 
die hem gekend hebben, 
daarin denzelfden lof ver
wierf als de beroemde HUGO 
GROTIUS, wijl hij dezelfde 
verdienste en dezelfde gron
dige kunde bezat. In de 
tien laatste jaren zijns le
vens werd hij door eene ge
weldige aamborstigheid ge
kweld, waarvan de smart en 
«et geweld hem, eindelijk 
uitputten, en hem eene koorts 
op den hals haalden,, die 
hem den 7 December 1724 
2 eeö betet leven deed 
overgaan. 

J A V O (Veilige), ook A L -

ÏOW,N of H A ^ 0 W I N genaamd, 

f2 %>rdatmderden'"aam 
m*U~lm ( t eSWoordig 
5 « * % e , een gedeelte der 
E ^ / ^ ) bekend Ts" 
onl;VniZJ j ,}e 3 ' e u ^ een zeer 
S g S e l d l ^ « » ; maar toen 
fil jneechtgenooteverloren 

t L P ^ ^ n s c h e l i j k e 
™Zf Wedenken, enwid 
s e ^ Seest ^ l e v e n d i g -

ï o „ g L o e t T d , i g h e i d d00?-
W M» eene» 1„W10,A . 
drongen

0etVwa--d,ig:heid &0^ 
i n ' 3 ' koos zijn ver-

Stam. % ! e n e n "««en boom-
h zich a i I \ V e m a r d % d e 

^ ; t e d e S 
* » e» water. Na verloop 

van eenigen tijd kwam Jiji 
in het klooster van den li. 
PETRUS te Gend» Be H. 
FiiORiEEBTUs,. die Abt van 
hetzelve was, stond km 
toe, in een naburig wouè, 
eene nieuwe cel te bouwen, 
BAVO leefde aldaar als een 
Kluizenaar, zich enkel met 
de onzigtbare . goederen be
zig houdende. Hij overleed 
den 1 October omtrent te 
midden der zevende eerav 
De heilige AMANDUS, h 
heilige FXORIBEKTUS, &» 
zijne monniken vera«Id, 
en DOMLIN, ..Priester van 

. Turholt, waren bij zjjn 

verscheiden tegenwoordig' 
Zestig edellieden, door4i» 
voorbeeld getroffen, wijdden 
zich aan de gestrengheden 
der boetpleging tóe. *i| 
lieten te Gend ie kerk van 
van zijnen naam bouwen, 
welke eerstdoortfanomlten, 
daarna door Religieuzerrvan 
d e n H . BENEMCïüS^diend 
werd. Op verzoek vanke-
zer KAKEL V. werd>t 
klooster in 153/door Paus 
PAULUS III. wereldlijk ver
klaard. Daar genoemde 
Vorst op die plaats eene 
citadel had doen bouwen, 
zoo verplaatste hij het i« 
pitteï drie jaren daarna, "> 
de kerk van den H. Joi>-
NES, welke sedert dien JJ 
de overblijfselen bezit entte» 
naam van SM-BAVO draagt-
Deze kerk werd in IJW' 
toen PAULUS IV., op ver
zoek van Pmww'us u-i 
koningvan Spanje, te te** 
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eenen Bisschoppelijken stoel 
oprigtte, tot hoofdkerk 'ver
klaard. De heilige BAVOJS 
de beschermheilige dier stad. 
Zie zijn leven in de achtste 
eeuw geschreven , bij MA-
BDUC. Sec. 2. Ben. SURIUS 
heeft eene andere levensbe
schrijving in het licht gege
ven, die hetzelfde gezag 
niet bezit. Dezelve is van 
DIEDERIK, Abt van Sint-
Truijen, die in de twaalfde 
eeuw bloeide. Er bestaat ook 
eene Geschiedenis in drie 
boeken, der wonderen dooi
de voorspraak van den Heili
ge gewrocht. — Zie onder de 
latere schrijvers LÈCOINTE, 
ad an. 649; PAGI. Krit. 
in Baron ad an 631, n. 13; 

— Batavia Sacra, p. 27; 
— de vertaling in het Ne-
derduitsch van dat werk, 
onder den titel van Kerke
lijke Historie en Oudheden 
der zeven vereenigde Pro
vinciën enz. in fol. 6 dl.11, 
I.c deel , bladz. 9 ; —!SAN-
30ERUS, Rer. Oandav. C.ê, 
p. 241 , en l, 5 , p. 380, 
alwaar men de geschiedenis 
der kerk van den heiligen 
BAVO, thans de hoofdkerk, 
vindt opgegeven. — Men zie 
daarenboven ook pater P E 
RIER; een der vervolgers 
van BOIXANDUS , Tom. I. 
Octob. apug. 198 adp. 303. 

BAXIUS of BACCIUS (MAR-
*HNUS), van T/delt in Vlaan
deren , licentiaat der godge
leerdheid , Pastoor van Aalst, 

• H 

en schatmeester der kerk 
van Yperen, heeft in hefc 
FJaamsch, Sermoenen voor 
het geheele jaar in het licht 
gegeven. Ook heeft hij met 
de Leuvensche theologanten. 
aan de verbetering van hefc 
eerste deel der werken van 
den heiligen AUGUSTINUS, 
gearbeid. 

BAXIUS (NICASITJS), te Ant
werpen geboren, behoorde 
tot de orde der Kluizenaars 
van den heiligen AUGUSTI-
Nt's, onderwees gedurende 
verscheidene jaren te Brus
sel en te Antwerpen, de 
humaniora en de Grieksche 
taai. Hij was een buiten-* 
gewoon werkzaam en deugd
zaam man, met zeer vele 
gemakkelijkheid maakte hij 
schoone verzen, en schreef 
een zuiver onrijm zonder te 
laconisch, noch te vvijdloo» 
pig te zijn, men heeft van 
hem: 1.° ComtEMi VALE-
MI Rhelorica, versibus et 
exemplis ittustrata; — 2.° 
Phrases, sive loquendi modi 
selectiores, è variis concin-
natii — 3.° Syntawis et 
Prosodia Grceca, è Varen-
nio aliisque odornata; —-
4.° Poè'matum ÏAlelli sive 
Mwsm IX., in queis Elegioe, 
Odm, et qumdam è Grcecis 
eicpressa, Al deze werken 
zijn te Antwerpen gedrukt. 

BAXTER (RICHAKO)J een 
Engelsen godgeleerde, die 
niet tot de heersehende kerix 

a 
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behoorde, Kapellaan van ko-
aing KAREJJ IX. j weigerde 
ïiet Bisdom Hereford, dat 
die -vorst hem aanbood. Hij 
overleed in 1591. Hij heeft 
JPredihatiè'n, eene Omschrij
ving mn hef Nieuwe Testa-* 
ment, en andere werken vol 
vnar in het licht gegeven. 
Zijne werken zijn in 4 dl." 
in fol. verzameld. Een der 
voornaamste, voert ten ti
tel: Eeuwige rust, der Hei
ligen. Zijne Omschrijving 
"*><m het Nieuwe Testament, 
werd hij de koninklqke bank 
aangeklaagd, en hij Werd tot 
fcoete en gevangenisstraf ver
oordeeld. BVRNET achtte hem 

. « e r , maar men weet dat 
fif^e-geestjeenegrootever-
t T t e fc*l d i e n geleerde 

dergelyke geestdrift bezield 
WdS. 

|chrijver van een Woorden-
*fl mn Britsch Oudhe-
t%\ " \ h e t La t iJn> Londen, 
VJr» m 8>vo'> en van een 
f der van Romeinse/w Oud-
*«fe», 1726, ins.vo Hii 
owsrieéfl in. 1723. / , J 

R ^ Y i R 1 > (PETRUS DU TER-

eene »J A.,ïn' D<mp?tiné xüt 
• * » , W ^ e ff JÜie Seb«" 

^ : .van d a ^ e t " ï ï " 

krijgsman ïn 14Q5, ter ver-
I overing van het feomngriji; 
1 Napels, Alom onderscheid-, 

de hij zich aldaar, maar 
voornamelijk bij den •veld
slag van Fornoue. Nalat 
KIREL VIII. overleden was, 
was BAYARD aan LODEWUK 

' XII. niet minder nuttig. I j 
: bragt veel tóe tot de vero

vering van Blilane. Ineenen 
veldslag, di e in 1501 in ht 
koningrijk Napels gelere 
werd, bood hij alleen,«» 
als Cocwès, op eene/W' 
we brug, het hoofd aan 200 
ruiters j die hem aanvielen. 
Bij de verovering der sm 
Brescia , ontving hij eene 
gevaarlijke wonde, en ga* 
het bewijs eenerheldhaftige 
deugd, jbaarzyn waard "«" 
uit erkentenis, da* W 4«j» 
voor plundering Éadbevrga» 
2000 pistolen had do en ter 
hand stellen, zoo schonk^ 
deze som, aan telfebev. 
de dochter,, ^ ^ e V 

ve brasten. l»e VU1& 
trek is8 nog bewonde e ^ 
waardiger. B a a r d e * 
me schoonheid van een »g 
meisje eenen sterkenandroK 
op hem had gemaakt, & 
d l d hij aan de WJ*J; 
die arm was, voorstelling^ 
welke aangenomen TW*J 
Bij den ridder gebragt,«pJ 
de' jonge dochter z i c h ^ 
zijne voeten neder, óesp 
dezelve «iet hare W " ' r, 
zegt hem: » Mijn HcW-fcj 
zult toch een onfff^ 
slagtoffer der «moe*' » 
«ntlwwi, tan hetwelk* ">• 
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deugd u de beschermer moest 
maken." — » Sta op, mijne 
dochter!" antwoordde haar 
BAYARD, tot in zijn binnen
ste bewogen: » gij zult mijn 
huis even zoo ongeschonden 
en gelukkiger verlaten, dan 
gij er zijt binnen gekomen." 
Mjj huwde haar uit en schonk 
haar een huwelijks-goed. Op 
deze wijze, zegt een ge
schiedschrijver, ging hij van 
de ondeugd tot de deugd o-
ver. In 1514 werd hem. het 
bevelhebberschap in Bau-
püiné opgedragen. In den 
slag van Marignan tegen 
de Zwitsers, vocht hij aan 
de zijde van FRANCISCUS I. 
Het is bij deze gelegenheid, 
dat die koning door de hand 
des helds, volgens het ge
bruik der oude ridderschap, 
tot ridder wilde geslagen 
worden. BAYARD verdedigde 
vervolgens gedurende zes we
ken mézières, eene alecht 
versterkte stad, tegen een 
leger van 40,000 manschap
pen en 4000 paarden. Ve 
raad des konings had regt 
deze plaats te verbranden, 
die niet in staat scheen te 
zijn, een beleg te kunnen 
ondergaan. BAYARD kantte 
er zich tegen aan, daar hij 
aan FRANCISCUS I . zeide: 
» Er is geene zwakke plaats, 
daar, waar er moedige lieden 
fcijn, om dezelve te verde
digen." Daar de sdmiraal 
BK BoNurvET zich naar Ita
lië ^ had begeven , werd hij 
e r ia 1523 door BAYARD ge

i l » 

volgd. In het volgende jaar 
ontving hij bij den aftogt van 
Reóec, een musketkogél, 
die hem de ruggegraad ver
brijzelde. In deze nederlaag 
doodelijlc gewond , beval de 
held, na eenige gebeden uit
gesproken , en zijne ziel aan 
God aanbevolen te hebben , 
dat men hem onder eenen 
boom. zoude plaatsen, met 
het aangezigt naar den vij
and gekeerd: » "Wijl hij, zei
de hij , denzelven nooit den 
rug had toegekeerd, wilde 
hij daarmede in zijne laatste 
oogenblikken niet beginnen." 
Hij verzocht daarop aan D'A-
iiKGRE, den koning te gaan 
zeggen, » dat de eenige 
smart, welke hem het schei
den van deze wereld veroor
zaakte , was , den vorst niet 
meer van dienst te kunhen 
zijn." Be connestabel KA-
REI< VAN BOURBON, die hen» 
groote achting toedroeg, hem» 
terwijl hij de Franschen ach
tervolgde in dezen staat aan
treffende, betuigde hem, hoe 
zeer hij hem beklaagde. BAY
ARD antwoordde hein: » Niet 
mij, Monseigneur, maar u 
zelven moet gij beklagen, 
die de wapens tegen uwen 
koning, tegen uw vaderland; 
en tegen uwen eed voert." 
Kort daarop gaf hij den geest, 
fn den ouderdom van 48 ja
ren. V/ij bezitten de levens
beschrijving van dien be
roemden man, door SYMJPJKO-
P.IEN CHAAIPÏEB, Par tji, 1525 
m 4«toi door een' zijner se-
4 
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eretarissen, 1619 ïn 4- t0 met 
aanteekeningen van THOMAS 
{JODEFROY; door LAZARUS 
BOCQUIJCLOT, prioor va,n Lon-
wl, 1702, in l^.vo en door 
GUURT VE BERVILLE, 1760 
pt 12.vo De stijl der beide 
eerste is verouderd, en aan 
de beide andere ontbreekt 
fle yereischte sierlijkheid. 
Hoewel' BAYARD' nooit geen 
opperbevelhebber was ge
weest , wéril hij ecbter door 
^?. t roepen betreijrd", alsof 
?ij den bessen veldheer ver
loren hadden, Verscheidene 
«meieren en soldaten gingen 
zich aan de vijanden ©ver
geren, enkel, om den troost 
f maken den Ridder nog 
V*** «en, De vïjand? 
g ^ o e d e h n p e d i g a t ^ 
Wilde hen niet Kriigggevan-
g houden, W ^ zijn 
*PhJ£ h e t z e I v e gebalsemd 

&&&> in••* nabijheid 
£ W f e **f hfl geboren 
F a s , verroerd te worden, 
v e Hertog van Savooife liet 

^ d ? r e n d e e e r b e ^ ' 
S. l ï « n ^ n v o r s t e i* dóet, 
a t l ' Z , J^ " r ^ n x tot aan 
«e grenzen door den a ^ l 

enz^fer' *"*** ireié 

Proo£s/eur $ m^s re-

Hf CTSTM?^? 
^e%d„ d ,W rondborstige 

voor

beelden meer oplevert. Hij 
wist, dat de dapperheid zon
der godsdienst slechts eene 
soort van woede is, van dat 
lichf; ontbloot j hetwelk haar 
menschelijk en nuttig moet 
maken; hij gaf bij elke ge
legenheid openbare bewijzen 
van zijne verknochtheid aait 
het Christelijke geloof, Zoo-
dra hij gekwetst was, was 
zijne eerste bewegingjomtó 
feruis van zijnen degen fó 
kussen, daar er geen ante 
figuur voor handen was, #* j 

, schikt, om hem hetteeken ' 
onzer verlossing voor te stel-
l e ^ ' • • • ' • • • 

BAYER (THEomLVS toft i 
FRIED), klein-zoon van 3O« • 
ANNES 

BAYER, een bekwam : 
wiskunstenaar, werd w lm 
geboren'. Zij» lut ™or. de 
Beoefen^ der oude anus* 
weïetden,beWooghemzeW> 
het Sineesch tp eeren. J t t n 

de'ne andere D u x t s d j * 
d e n ^ e n m a a k t e a o - f g 
kennissen. in.Mi* .,• 

Jk hy tot Bibliotheg 
dier stad benoemd, W jv 
Wer4 h§ naar P d g * } 
beroepen, alvvaar ö | , 
Hoogfeeraar der ö r w g , 
en ÖBomeinsche oud J 
werd benoemd. "% rrt 
op het punt, om naarj 

toè£ hij " te .r**g*%# 
m S ^ e r I e e d . * ^ 
yan hem een groof •» 
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geleerde Verïiandelingen , 
voornamelijk over oude mun
ten en zeldzame opschrif
ten. Zijn Mus&um Sinicum, 
ï7302dI.uinS.vo5 een werk 
vol geleerde aanmerkingen, 
bewijst in den schrijver het 
grootste vernuft. Zijne His
torici congregatipnis Cardi-
nalium, de propagandafide, 
1721, in 4. t0 verraadt eenen 
zoo ver gedreven haat tegen 
de Cathobjke Kerk, dat zelfs 
de Protestanten er over ver
ontwaardigd waren. —• Jo-
ANNES BAYER, zijn groot
vader, was een bekwaam stef-
rekundigé. In lb'03 gaf hij 
onder den titel van Urano-
tnetria, eene beschrjjjving 
der gesternten in het licht, 
waarin hij elke ster door 
eene Grieksche of Latijn-
sche letter aanwijst, eene 
behandelingswijze, die se
dert dien tijd gevolgd is. 
Deze Sterrelijst, is van tijd 
tot tijd vollediger gemaakt, 
zonder, dat men echter het 
juiste getal dier hemel-fak-
kels iaog heeft kunnen weten. 

BAYME (PETRUS) werd in 
het jaar 1647 te Var lat, ee
ne kleine stad in het graaf
schap Voix gelegen, gebo
ren. Zijn vader was tot zijn 
19 jaar zijn onderwijzer en 
voedde hem in hetCalvinis-
mus op. Vervolgens zond 
hij hem naar Puylaurens al
waar zich eene hoogeschool 
Miner Sekte bevond. De Pas
toor dier.stadj door. eenige' 

H 

twisfgeschriften, welke de 
jonge wijsgeer gelezen had, 
geholpen, deed hem betPro-
testantismus afzweren. Ze
ventienmaanden daarnakeer-
de hij tot zijne vorige ge
zindheid terug. Een edict 
des konings, hetwelk voor 
de wederafvalligen niet heel 
gunstig was, noodzaakte 
hem, zijn vaderland te ver
laten. Bij nam de wijk naar 
Copet, eene kleine stad van 
Zwitserland, bij Genene ge
legen, alwaar hij zich met 
de opvoeding van eenige kin
deren belastte, en van waar 
hij eenigen tijd later wedet 
vertrok. Toen in 1675 de 
wijsgeerige leerstoel aan de 
hoogeschool van Sedan open 
geraakt was, dong BAYMJ 
naar denzelven, en kreeg de 
voorkeur boven zijne mede
dingers. Zijne vorderingen 
in dien post konden niet be
twist worden, doch daar de 
hoogeschool van Sedan in 
1681 vernietigd werd, zag 
BAYLE zich genoodzaakt, om 
zich naar Rotterdam te be
geven. Men rigtte om zijnent 
wille eenen wijsgeerigen en 
geschiedkundigen leerstoel 
op. In 1696 werd hij d̂oor 
de pogingen van JÜBIEU, pro-
testantsen predikant, die 
door zijne voorzeggingen en 
zijne geestdrijverij genoeg 
bekend i s , van zijnen post 
beroofd. Die geestdnjver 
had eenige redenen, om op 
den wijsgeer vertoornd te 
zijn; en deze had deonyoor-

h 5 
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zigtigheid, van henl de mid
delen aan de hand te geven, 
ora zich te kunnen wreken; 
Want het was nietmoeijelijk 
om den hervormden te doen 
begrijpen, dat BAYLE in het 
algemeen een vijand van al
le godsdienstige gezindheden 
was; zijne geschriften le
verden hiervan overvloedige 
bewijzen op. Men beweert 
intusschen, dat JÜBIEU , zon
der eene staatkundige be
weegreden, waarbij de staat 
belang had, nimmer zoude 
geslaagd hebben. HAIAVIN , 
burgemeester van Dordrecht, 
was met AMELOT, Frahsch 
ambassadeur in Zwitserland, 
in eene soort van onderhan
deling getreden, om met die 
kroon, buiten weten van den 
staat, vrede te maken. Hij 
werd hierom, op bevel van 
den koning van Engeland, 
die niets, dan den oorlog 
wilde, in hechtenis ge
nomen, en tot eene levens
lange gevangenis veroor
deeld, terwijl al zijne goe
deren verbeurd werden ver
klaard. BAYXE werd verdacht 
gehouden, van door zijne 
geschriften eenige personen 
tot de gevoelens van den 
burgemeester te hebben o-
vergehaald, en de regering 
van Rotterdam ontving bevel, 
hem zijnen post van hoogleer
aar en zijne jaaiwcdde te ont
nemen ; de magistraats-per-
sonen gehoorzaamden hierin 
*«i het bevel van koning 
v> «.MAM , wiens gunstelin
gen ssij waren, E* verhief 

zich een nieuwe stroom tegen 
SAYLE, toen zijn woorden
boek in 1697 in het licht 
verscheen. JURIEU stelde aan 
het Consistorie vanhetWaal-
sche kerkgenootschap alles 
voor, Wat hij in dat werk 
berispelijk had gevonden, 
hetwelk een groot gedeel
te van hetzelve uitmaak
te. BAYLE moest beloven, 
dat hij de fouten, waarvan 
men hem beschuldigde, zou
de verbeteren. De bewijzen 
van goddeloosheid, welke dit 
boek'tegen hem aan de hand 
gaf, veroorzaakten hem ve
le onaangenaamheden. Men 
zegt, dat hij zich met eene 
jaarwedde van 6,000 liv. naar 
Frankrijk moest begeven •, 
toen hij in 1706 in den ou
derdom van 59 jaren, te 
Rotterdam aan eene borst-
ziekte overleed,' doch hst is 
niet waarschijnlijk, datho-
DEWIJK XIV. gezind geweest 
i s , om eenen schrijver, 
wiens ongodsdienstigheid be
kend was, tebeloonen. Hij 
kwam er zelf openlijk voor 
ui t ; het antwoord, hetwelK 
lm aan den Abt DE Po t» 
NAC, <üe later Kardinaal 
Werd, gaf, is genoeg beken dj 
aan welke der in Holiano 
heerschende sekten, zijtgV 
het meest gehecht? vraag* 
hem die Abt.— Ik ben f ro-
leslani, antwoordde Ritf** 
~ Doch dit woord is W 
onbepaald, hernam de> Abt.» 
Ztjt fff)' Lutersch, CaW 
nist, AngUhaansch ? -" 
Neen, guf BAÏMB ten anfr 
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woord, ili ben'Prötestansch, 
wijl ik tegen alles protes
teer, wat er gezegd en ge
daan wordt. (Lofreden op 
den Kardinaal DE POLIGNAC , 
door den Heer de BOZE). 
Zijne werken zijn: 1.° Pen
sees diverses sur la comète 
gul parut en 1680 {Ver
schillende gevoelens over de 
in 1680 verschenen komeet) 
4 Dl.» in 12.° Te Sedan 
was hij aan dit werk be
gonnen , en in Holland leg
de hij de laatste hand aan 
hetzelve. Hij beweert, on
der andere paradoxe stellin
gen^ dat het minder gevaar
lijk i s , geenen godsdienst, 
dan eenen slechten te be
zitten. Men kon hier da
delijk uit opmerken, dat 
BAYLE een drogredenaar en 
twijfelaar was. Na in dat 
fcoék de grondslagen van 
alle godsdiensten ondermijnd 
te hebben, wil hij den Chris-
telijken vernietigen. Hij 
durft zeggen, dat ware 
Christenen geenen staat, die 
zou kunnen bestaan, kunneh 
vormen. Men heeft gemeend, 
dat hij door bovengenoemde 
paradoxe stelling den geest 
van den godsdienst misken
de : hij miskende denzelven 
niet, doch veinsde hem te 
miskennen. BAYJ&E vormde 
zelf hersenschimmen, om 
dezelve te bestrijden: men 
o&twaart in dit werk on
danks de omwegen, de uit
weidingen en spreuken, waar-
mede hetzelve als doorzaaid 
xs» Hij opent de oogen om

trent den invloed der kome
ten, doch mengt onder deze 
waarheid een e menigte dwa
lingen. Eene zijner voow 
naamste kunstgrepen bestaat 
hierin, dat bij de voornaam
ste waarheden, door de dwa
lingen, welke de onwetend
heid onder dezelve gemengd 
heeft, aanrandt. Door te 
bewijzen, dat men dezelve 
slecht heeft staande gehou
den, meent hij.dezelve om
ver geworpen te hebben. De 
zwakheden der geleerden 
doen in zijne oogen alle we
tenschappen wankelen: de 
dwalingen van sommigen zijn 
voor hem redenen, om tot de 
onzekerheid der anderen tebe-
sluiten. Op deze ijdele drog-
rede vestigde hij de grond
slagen zijner twijfeling. Zijn 
stijl, die door deszelfs dui
delijkheid en door het on
gekunstelde , hetwelk den-
Telven kenschetst, in den 
beginne bevalt, mishaagt op 
het einde door eene langdra
digheid, krachteloosheid en 
onnaauwkeurigheid, welke 
in den hoogstén graad ge
dreven zijn. Hij bekent dit 
zelf: » mijn stijl, zeide hij, 
is vrij onnaauwkeurig, de
zelve is niet vrjj van onei
genaardige en verouderde 
spreekwijzen, en misschien 
zelfs niet van taalwoestheid. 
Ik beken het; ik bekommer 
mij hieromtrent bijna niets." 
Hij liet zijne werken vol
komen regt wedervaren. In 
eenen zijner brieven zegt hiji 
» men schrijft wij % dat de 
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Heer DESPREATJX mijn werk 
goedkeurt. Ik ben er over 
verwonderd en er door ge
vleid. Mijn woordenboek 
Scheen mij te zijnen opzigte 
eene ware Karavaan-reis te 
wezen, "waarop men 20 of 30 
Mijlen aflegt, zonder eenen 
vruchtboom of eene bron te 
vinden." BAYLE schreef ook 
aan Pater DETOURNEMINE: 
» Ik ben slechts SvpnsERde 
wolkenverzamelaar. Mijnta-
lent bestaat in het vormen 
van twijfelingen; doch voor 
mij zijn dezelve ook niets 
dan twijfelingen " Hij 
geeft eene schildering van 
zichzelven onder het artikel 
Arcesilas, alwaar hij het por
tret van dien wijsgeer af
maait. Onder het artikel Eu« 
CMDES geeft hij zich zelven 
uitmuntende lessen , waar
van hij geen gebruik weet te 
maken. Zelf onophoudelijk 
bedriegende veroordeelt h>j 
de schrijvers, die bedriegen; 
zou hij onbewust hebben 
kunnen zijn, dat ISOCRATES 
in de lofrede op HELENA dus
danig talent, » een klein 
middelmatig talent, hetwelk 
weinig genie vooronderstelt," 
noemt? 2.o Les Notwelles 
de la républigue des lettres 
(Berigten uit de geleerde 
republiek) v a n de maand 
Maart 1684 tot dezelfde 
maand 1687. Dit dagblad 
had een biütengemeenenaf-
trek. De oordeelkunde is 
m hetzelve op vele plaatsen 
gezond, de aanmerkingen 
z»jn juist , en eene schran

dere verscheidenheid straalt 
in hetzelve door. Men wordt 
geërgerd door in hetzelve, 
somwijlen kwalijk aange-
bragte boerterijè'n en ontuch
tige uitdrukkingen, die in 
hetzelve nog minder te huis 
behooren, aantetreffen. Deze 
wijsgeer hield dikwijls zeer 
vrije gesprekken, en wel 
in vergaderingen waarin [de 
minste zweem van onbeta
melijkheid hem had moeten 
doen blozen; hij sprak in 
eenen kring van vrouwen om 
de verborgenste onderwer
pen der ontleedkunde, even 
als de heelmeesters in hun
ne scholen; de vrouwen 
wendden de oogen naar den 
grond, of draaiden het hooi* 
om: hij hield zich, alsof hij 
hierover verwonderd was, # en 
vraagde bedaard, of hij nd» 
onbelamelyk had «***£»> 

sopïdqm sur ces V^olesf 

klaring van deze wo>de» 
Mn&et$vangehe;Ov*>°* 
Mm ***** * * ? ? * * 
2 dl.» in Ï2.««> He* is ee» 
soort van verhandeling « g 
de verdraagzaamheid, • 
bij allen, die dezelveW»J 
hadden, zoo veel belang £ 
wekte. Er is veel reden» 
kunst i n , doch eene *» «d 

nige,diehetvalsche«ietne 

ware zoekt te verwarren, « 
een goed grondbeginsel, o 
kwalijk gemaakte g»wj 
trekkingen te v e r d o n g 
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d'uti provincial (Antwoor
den op de tragen eens pro
vinciaals) 5 dl.n in 12.o Het
zelve bestaat uit letter- ge
schiedkundige en wijsgeerige 
mengelingen. — 5«° Critique 
générale de Vhistoire du 
Calvinisme dit P. MAIM-
BOURG (Algemeenebeoordee-
Ung der, geschiedenis van 
het Calvinismus door Pater 
MAIMBOURG. — 6>° Des let
tres (Brieven) 5 dl.» ~ 7'° 
Dictionnaire hislorique et 
critique (Geschiedkundig en 
leoordeelend woordenboek') 
Rotterdam 1720, 4 dl.n in 
fol.. BAYLE zou, volgens 
zijne eigene bekentenis, het
zelve bij een enkel deel be
paald hebben, indien hij het 
voordeel van zijnen boekhan
delaar niet meer, dan dat der 
nakomelingschap beoogd had. 
Dit werk, van eenen nieu
wen smaak, is door uitge
breide aanteekeningen ge
volgd , waarin de vervaardi
ger met meer verkwisting 
aan keus, alles wat hij heeft 
iimnen bijeenbrengen, het
zij goed of kwaad, heeft 
uitgekraamd. Vandaar die 
menigte van gewaagde ver
halen, van valsche aanha
lingen, van minder juiste 
freoordeeIingen? van in het 
^g vallende drogredenen, 

.Van ergerlijke onbetamelijke 
uitdrukkingen. BAYLE 'be
handelt het voor en tegen 
Ĵ n alle gevoelens. Hij legt 
tredenen, die voor dezel-
*e pleiten, en ook die de-
«elve omverstooten , bloot; 

doch hij steunt méér op de 
redeneringen, die eener dwaA 
ling den schijn van waar
heid geven, dan op die, waar
mede men eene waarheid ver
dedigt., Een berucht schrij
ver, en groot bewonderaar van. 
BAYLE, heeft gezegd, » dat 
hij de algemeen e zaakverdedi
ger der wijsgeereri was; doch 
dat hij zijne gevolgtrekkin
gen schuldig blijft." Som
wijlen maakt hij dezelve. 
Deze algemeene zaakverde
diger is dikwijls regter en, 
partij,, en wanneer hij uit
spraak doet, is het gewoon-, 
lijk ten gunste der kwade 
zaak. Bijna altijd tracht hij 
twijfeling te doen ontstaan. 
Hetds ongeloofelijk tot wel
ken graad hij de twijfelarij 
(scepticismus) gebragt had, 
ten minste scheen gebragt 
te hebben j want men kan 
niet gelooven, dat hjj in den 
grond zijns harten, zoo wei
nig bevestigend dacht. L B 
CLERC zegt ons, dat hij op 
zijne oude dagen de wiskun
dige bewijzen weg wilde re
deneren. Men weet, dat hij 
te 'sGravenhage, in een talrijk 
gezelschap, staande hield, 
dat de Frans chen den ver
maarden veldslag van Hoc/i-
stet niet verloren hadden , 
hoewel al de nieuwspapieren, 
dit berigt hadden medege
deeld, hoewel de gevallen 
van dien slag zigtbaar waren , 
en zelfs twee officieren, die 
in denzelven krijsgevangen 
waren gemaakt, er bij te
genwoordig waren. Is het 
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na dit alles nog wel te ver
wonderen, dat de geheimen 
van den Godsdienst hefn 
raadselachtig zijn voorgeko
men? De Heer DU Bois »E 
JCAÜNAY bewijst, in zijne Ont
leding van BAYLE-, Parijs 
1782, 2 dl." in Ï2.m 0 door de 
woorden van BAYLE zelven; 
dat te gèlijker tijd, als deze 
twijfelaar voor de dwalingen 
pleit, hij den waarheden hul
de doet. De beste uitgave vail 
zijn Geschiedkundig Woor
denboek zijn die van 1720 
en van 1740. Zijne onder
scheidene werken zijn ge
zamenlijk in 4 dl." ia fol. 
uitgegeven. DES MAISEAÜX 
heeft zijne Levensbeschrij
ving in 2, dl.n in 12.mo in 
het licht gegeven, een werk 
hetwelk tot de helft van ééa 
deel zou hebben kunnen ge-
bragt zijn, indien de ge
schiedschrijver zich tot het 
nuttige bepaald had, : SJijne 
voornaamste dwalingen zij n 
door de schrijvers van den-
Gewroken Godsdienst, ia de 
zes eerste deelen van dat 
werk, en door Pater I/EFK-
VRE in zijn Oordeelkundig 
onderzoek van BAYLÊ bon
dig wederlegd. Degene, die 
de beschrijvingen, welke van 
dien beruchten twijfelaar ge
geven zijn, willen verzame
len* kannen EAMSAÏ, ras 
LLERC , CRUSAC , SAURIÜ , 
Pater POREUS en anderen, 
raadplegen; wij willen ons 
vergenoegen; metdatportret 
°P te hangen, hetwelk een 
vermaard redenaar van onzen 

tijd van hem vervaardigd 
heeft. » Van waar komen y 
en hoe wórden onder ons 
die zoo snelle voortgangen 
van ..losbandigheid•- eu god
verzaking gevormd?, Er heeft 
een man van eene buitenge
wone en allesovertreffende 

'. genie bestaan, aan welken 
van alle talenten, die iit 

\ grooté mannen vereischt woi-
gen, niet dan het, talent» 
om dezelve niet te1 misbrui
ken ^ ontbroken heeft; een 
groote en uitgebreidere^,' 
die bijna alles wist, wat mèn 
kan'weten, die niets wilde 
leeren, dan hetgeen men 

! weet >• twijfelachtig en on
zeker te maken; een bekwa
me geest, om de waarheid 

(raadselachtig te maken, om 
; te verbazen, om de rede door 
redeneringen te verwarren, 

; om over de somberste en 
• afgetrokkenste onderwerpen 
:licht en bevalligheid tever-
'spreiden, om de zmvei^ 
e ï eenvoudigste stelling 

Imet wolken en duistern 
isen te bedekken; een ge^ 
die er zich enkel op toege
legd heeft, om demenscW 
lijkè ziel tot eenen speeiw 
te gebruiken; die zich J 
kei bezig houdt, om deouj 
dwalingen der v e r g e ^ 
te ontrukken, en «""TJ 
te wekken, om, als ware11 * 
de Christelijke wereW 
noodzaken, de droonieril 
en bijgeloovigheden der m 
dische wereld weder aan * 
hemen , e» aan wien ftw« 
lukt, om de grondslagen 



B A F, .,. 52Ï 

nieuwe dwalingen te onder
mijnen. Door even gemak
kelijk te kunnen verdedigen 
en tegenspreken, laat hij niets 
wat waar is achter, wijl hij 
aan alles dezelfde kleuren van 
waarheid gegft; steeds een. 
vijand van den Gfodsdienst, 
hetzij hij denzelven aanrandt, 
hetzij hij denzelven schijnt 

j te verdedigen, ontwikkelt 
hij. enkel „om te verwarren, 

j en wederlegt om ,de.duister>: 
nis te vergrooten; hij prijst: 
het geloof alleenlijk, oih de 
rede te. vernederen, en ver
heft de rede om het geloof 
te bestrijden. Das doende 
leidt hij ons langs verschil
lende wegen , zonder , dat-
dat men het merkt, tot het
zelfde punt, om niets te ger 
looven, ;.en niets.te weten,; 
om het gezag te • verachten" i 
en de waarheid te ontken
nen; om alleen de rede te 
raadplegen, en haar niet te 
hooren,". 

BAYLE (FRANCISCUS) , in het 
Bisdom Aticli geboren, hoog
leeraar in de geneeskunde 
aan de hoogeschool van Tou-
louse, is in die; stad in 1709 
in den ouderdom van 87 ja
ren, met de standvastigheid 
van een Christelijk wijsgeer, 
overleden. Hij was een ze
dig man, die de oogen om
trent zijne eigene verdien
sten sloot , 'en in dezelve 
Rechts die van andoren zag, 
*'ij bezitten van hem: Na-i 
\uurhmi<Uge instellingen, 
«ihetl.atjjn 1700 3 dL" in 

,4.tp, en eenige GeneesMm* 
dige Verliandelinge?i, 

BAYLE (WH-T-EM) was pre
dikant der-hervormde kerk 
van Carlat, eene kleine 
stad in het graafschap Foise 
in hangtiedoc, alwaar hij in 
1685 overleed. Hij was een-
man , die veel wijsheid, geest 
en ijver bezat. Hij wsis ge*: 
huwd met JoANNA BllUGüIE-

, RE , dié tot eene oude' én 
aanzienlijke familie uit die 
omstreken behoordej.en yer-, 
wekte bij Jiaar verscheidene' 
kinderen, waaronder zich 

: drie zonen bevonden,, die 
,'; dèn mannelijken onderdoniL 
j| bereikten, namelijk JACOBUS, 
!EETÏIUS en JOZEF, bijgenaamd 
:.du Përrot.> 

BAYUE (JACOBÜS) . oudste 
zoon van den voorgaande, 
werd predikant even als zijn 
vader, en aan denzelven ïn. 
zijne bediening toegevoegd, 
ten einde hem in zijnen hoo-
gen ouderdom bijtestaan^ Hjf 
onderscheidde zich door zij
ne schranderheid en zijn© 
welsprekendheid, -en stierf 
in de gevangenis in hetzelf
de jaar alszijn vader name
lijk in 1685. 

B«%EY (NAEHANAé'l,) , êett 
beroemde Engelschman Reef
de in de eerste helft der 
achttiende eeuwj hij is do 
met roem bekende schrijver 
vau de XJniversal elymalo" 
gical english Dietionary» 
Ronden, 1764» 
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BAYKO (PETRUS DE) , een 
zeer beroemde Geneesheer, 
te Turin, in 1468 geboren, 
was de vriend der armen 
en hun weldoener. Zijne 
bekwaamheid in zijne kunst 
deed hem bij de Grooten en 
zelfs hij de Vorsten ingang 
vinden, die hem hun ver
trouwen en hunne achting 
schonken. Gedurende ver
scheidene jaren, onderwees 
hij de geneeskunde in zijne 
vaderstad, en had beroem
de leerlingen. KAREI. I I . , 
hertog van Savootje, ver
leende hem ook den titel 
van zijnen eersten genees
heer. Hij overleed in 1558, 
en heeft de volgende wer
ken nagelaten: 1.° De Pes-
tilentia ejusque curatione, 
enz., 1507 en 1513, Pa
rijs; — 2.° Lexipyreteeper-
petum qumtionis et annex-
orum solutio, Turin 1512, 
in fol.; — 3.° De medendis 
humani carporis mails En-
chyridion,. Bazel 1563, en 
verscheidene malen her
drukt. 

BAZIN. —.. Zie BEZONS. 

BAZWVS. — Zie BASINÜS. 

BAZIRE (CLAUDIUS) , te 
j>W» in 1764 geboren, was 
de zoon van eenen portier, 
en eenvoudig commies bij 
de archiven der provincie 
üourgondtks in 1790 stelde 
wj zich aan het hoofd der 
club van Dij on en van al 
«e oproerige bijeenschuilm-

gen, welke schrik en angst 
in die stad verspreidden. 
Weldra bood zich. zijner 
eerzucht een nieuw tooineel 
aan; hij werd tot lid der. 
wetgevende vergadering e» 
der conventie benoemd, en 
versierde zich met den titel 
van hoofdaanklager der Ja-
kobijnen; hij was het, die 
deed bevelen, dat de ko
ning zou geoordeeld worden, 
zonder van plaats te veran
deren. Hij stelde voor, om 
het hoofd van IA FATETTB 
op prijs te stellen, de goe
deren der uitgewekenen in 
beslag te nemen, van al de 
officieren des legers aftedan-
ken , om enkel soldaten in 
derzelver plaats te benoe
men , ; en den al te beruch-
ten JOURDAN en zijnen mede-
pligtïgen vergiffenis teschen-
ken. Als zaakgelastigde 
werd hijnaarü^f gezonde"; 
hij zette de wettig verkozen 
burger-officieren af, onvmu-

telingen in. de*flver ? l a
cf 

te benoemen. ROBESFIERRB , 
de aanhoudende aanklagtó» 
van dezen republikein moe 
de, beloonde zijnen JJV" 
met het schavot. BAZIRE j " 
anderen werden op denzeu 
den dag, 5 April 1/94 « 
dood gebragt. Hij wa* J» 
dertig jaren oud, en * 
reeds met eene lange *** 
van misdaden bezoe^ ' 
Goddeloos en logenacnug» 
vermetel en onbeschaafl»; 
liet hij zich den Crete*" 
noemen, wijl ifl ««»«»£, 
tel op de kruin {Crete) rte 
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betga had, hetwelk de plaats 
der conventie was, waar 
steeds de vurigste revoluti* 
onnairen gezeten waren. 

BAZIUS (JOANNES), Bis
schop van Wexïó of Weooi" 
ona in Zweden, werd in 1581 
geboren. Hij is bekenddoor 
eene Kerkelijke geschiedenis 
van zijn land, onder dezen 
titel: Invèntaritim ecclesies 
sueco Gotkicorum, conti-
iinens integram MstoHam 
ecclesim Suecorum, libris 
octo descriptam iisque ad 
mnum 1642, Leipzig, 1642, 
in 4 . t 0 , hij had dezelve op 
bevel van zijn gouvernement 
ondernomen; zij is geleerd 
en wordt zeer gezocht» Des
niettemin is hetzelfde on-

, derwerp later op eene volle
diger wijze behandeld. BA
ZIÜS overleed in 1649, en 
liet drie zonen na, waarvan | 
de oudste JOANNES , eenige 
godgeleerde werken in het jj 
licht gaf, en de jongste, 
BENEDICTUS, was onderwij
zer van Prins KAREL Grjs-
TAAP van Begeren, die de 
Koningin CHRISÏINA opvolg
de, en onder den naam van 
KAREL X regeerde. 
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BAZMAN en JCOBAD, IS de " 
«aam van twee door een 
Zeegevecht bekende man-
"ei*, welk gevecht over het 
J°t der Turken en Perzers 
"fsliste. BAZMAN was een 
AÜ e d e e n on<ïerdaan van 

Tn"£> K o a i ! , § ' ™Tvr. 

S T i ^ ^ ^ m e t e e n v e r -
schnkkehjk l e g e r de Gi-

rerzie te overmeesteren. 
COBAD was een Perzer, en 
streed voor NAUDHAR , een 
der laatste Koningen, der 
eerste Perzische dinastie. 
Er werd voor het gevecht 
bepaald, dat diegene dec 
beide, welke zijnen vijand 
overwinnen zoude, aan zij
nen vorst en zijne natie de 
overwinning zonde geven. 
Het woord werd door de 
beide partijen gehouden: 
daar BAZMAN, door COIHD 
nedergeveld en gedood werd r 
zoo trok de Koning van 
lurquestan de Gihonover 
en het dien van Per zie ia 
vrede. 

BAZZINO (FRANCÏSCUS) , te 
Ijovero, eene kleine stad in 
de Venetiaanache staten c e -
boren, werd in het semina-
me van Bergamo, onZ 
GTIO-CAVACCIO opgevoed, en 

M. Maria - MaggUre dier 
stad aangesteld. Hij g w 
vandaar naar het hof van deS 
Hertog van Modena, enver-
v o l g e n s n a a r ^ m m a a n d a t 

des Keizers, vanwaar hij te 
Modena terug kwam, al
waar hn tot in zij„en

5 o«~ 
derdom bleef, daar de schoon
heid zijner stem, en zjine 
bekwaamheid, ia het bespe
len der. theorie (eene score 
van dwarsfluit; hem de ach
ting van vele groote Heeren " 
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padden doen venverven, die 
hem met geschenken over
laadden. Hij heeft verscheir 
dene stukken zamengesteld, 
zie hier degene, welke ge
drukt zijn geworden: 1.° La 

'JHepresentatione di S. On-
SOZA,COTI diversi Instnmen-
ti; -^ 2*° Sonnate diTiörèa. 
-.— 3.o Canzonette VoceSola* 
Hij overleed te Bergamo in 
eenen zeer hoogen ouderdom 
den 15 April 1660. 

Bé ( W I I O T I .E), graveur 
en lettergieter, werd te 
Troyes, in 1525 geboren, 
van WtttEM -ME B É , een' 
edele. burger, en MAGDALENA 
DE JSAINT-AÜBAIN. Te Parij's 
in het huis van ROBERT 
ETIENNE , dien zijn vader van 
papier voorzag , opgevoed , 
had hij deel gehad aan de 
zamenstelling der letters van 
zijne beroemde drukkerij. In 
1545 ging hij naar Venetië, 
en graveerde er voor MAR-
cus ANTONIUS JÜSTINÏANI, 
die eene Hebreeuwsche druk
kerij had opgerigt, verschil
lende soorten van Hebreeuw
sche letters. In Partys te
ruggekeerd, oefende hij er 
die kunst uit, tot in 1598, 
het tijdstip van zijnen dood. 
CVSAUEON spreekt met lof 
van hem, in zijne voorrede, 
aan het hoofd der werken 
V aVS ( U 1 :!G E R- — HENDRIK 
'SJË B E , zijn zoon, was boek
drukker te Parij's, alwaar 
hij in 1581 eene uitgave in 
4£° van de Institutiones II 
Wenardi in llngimm gros- " 

ctm in het licht gaf. Dit 
boek, , dat aan de schrijvers 
der Grieksche leerwijze van 
PORT-ROYAL zeer nuttig is 
geweest, is een meesterstuk 
der boekdrukkunst. Zijne 
zonen en kleinzonen onder
scheidden zich in dezelfde 
kunst. De laatste overleed 
in 16S5. 

BEAK (ANTONIUS) , Bisschop 
van Dnrham, werd den '15 
Junij 1283 gezalfd door Wn> 
LIAM, Aartsbisschop nn 
'Yorck, in tegenwoordigheid . 
van Koning EDÜAR» 1- en j 
van verscheidene Groóten des ] 
rijks. Hij bezat zeer groote 
rijkdommen, zoo welin'baat 
geld, als in landerijen, die 
•hem jaarlijks 5000 warken 
zilver opbragten. *** *» 
groote njkdom maakte ba» 
5oo.tt*& dat de titel van 
Bisschop hem te gering m-

verzocht hem tot ** 
van Jeruzalem te verklaren 
endoorge ldenvlq je rg j 
kreeg hlvanKomngEDü-iH 
voor zijn geheele leven , V 
oppergebied over het e *n 
Mm. Door dien vorst " , 
1294 naar den K e * « X ; 
zonden, deed * » * * £ . 
schop van Yorck hem <«s 

Schen in den kerke'j£ j 
ban. Hij verloor bf% 
de gunst des Koning- , n 
was* verpïigt 4000 • * £ • 
tot zijne verzoening «- » , 
ven. J Hij had daarop % I 
langdurend geschil nij 
Monniken van D»rM» 
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hunnen Prioor. Want daar 
hij den laatste bij den Paus 
had aangeklaagd, als eenen . 
man weinig geschikt, om 
zijne bediening waar te ne
men , zoo trachtte hij zich 
van het bestuur van het gees
telijke en tijdelijke meester 
te maken, en zond met dat 
oogmerk eenige geestelijken 
naar Dur/tam. Maar de Mon
niken wilden dezelve niet in 
het klooster laten komen, 
zich niet alleen op den Ko
ning verlatende, die hun ge
schil .'wilde beslechten, maar 
zich zelfs op den Paus be-. 
roepende. Daar de afgevaar
digden des Bisschops desniet
tegenstaande den banvloek te
gen den Prioor en zijne Mon
niken liadden uitgesproken, 
zoo werd de Koning daar zeer 
over gebelgd, veroordeelde 
hen tot eene gestrenge straf, 
en liet zelfs den Bisschop 
dagen, om op eenen bepaal
den tijd voor hem te ver
schijnen. Maar deze laatste 
vertrok naar Rome, zonder 
er den Koning berigt van te 
geven, die al de bisschop-

Ïlelijke inkomsten in beslag 
iet nemen, over al de pu

blieke ambten van het graaf
schap Burham beschikte, en 
den Prioor eenen aanbeve
lingsbrief aan den Paus gaf; 
deze brief bragt te weeg, 
flat hij zijne bediening terug 
ontving, door den Paus daar
toe naar een afgelegd exa-
'nen, bekwaam verklaard; 
Waar hij overleed op zijne 

• I i 

terugreize. Nadat de Bis
schop zich van deze zaak ge
heel ontdaan had, begon hij 
véle prachtige gebouwen op 
terigten en kerken en kloos
ters te stichten, en overleed 
deö 28 Maart 1311. 

BEAK] (THOMAS), broedee 
van den voorgaande, wertl 
den 24 Januawj 1319 door: 

f de Kanoniken van Lincoln. 
tot Bisschop verkozen, en 
door den Paus als zoodanig 
bevestigd, hoewel de Aarts
bisschop van Kantelberg 
deze verkiezing" verwierp. 
Hij was reeds zeer oud", toen 
hij tot deze Bisschoppelijke 
waardigheid geraakte > daar. 
bij reeds sedert 127S Aarts; 
diaken van Dorchester, 
Schatmeester van, Mngelani 
en daarna Kanselier van Lin-
coln was geweest. Ook be
kleedde hij zijne waardigheid 
slechts éen jaar, hetwelk de 
reden i s , dat velen hem niet 
onder de Bisschoppen, va» 
Lincoln tellen. 

BEATIAM (AUGÜSTÏNÜS) , 
heeft zich in de zestiende 
eeuw door zijne zeldzame hoe
danigheden zeer - voordeelig 
doen kennen. Hij was Ridder 
van den heiligen JOAKNES van 
Jeruzalem, en had het geluk 
aan keizer KAREÏ, V . , aan 
FRANCISCUS I . , koning van 
Frankrijk, en aan andere 
Vorsten te behagen. Jovius, 
BKMBO en andere maken een© 
loffelijke melding Yan hens. 
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BEAUTOUN (DAVID) ,^ ook 
BETON genaamd,. Kardinaal 
en Aartsbisschop van Sint-. 
Andrew in Schotland, werd 
in 1492 geboren, en in 1528 
tot Kanselier van het klein-
zegel benoemd. Hij was 
liet, die het huwelijk onder
handelde van JACQB.ITS V . , 
koning van Schotland, met 
MAGDALENA van. Frankrijk, 
en daarna met MARIA van 

-."Lotharingen, en die deze 
Prinsessen naar Schotland 
geleidde. PAULUS I II . be
noemde hem in 1538 tot 
Kardinaal en kort, daarna 
werd hij tot het Aartsbisdom 
van Sint-Andrew bevorderd. 
Hij werd in zijn paleis door 
LESUSY, oudsten zoon van 
den Graaf van Rothes, ver
moord. De dweepzieke 
KNOX schaamt zich niet, de
zen moord onder den titel 
van vrolijk verhaal aan te-
voeren. Indien men de Pro
testanten wil gelooven, zou 
hij zelf de eerste vervolger 
zijn geweest. Zij beschul
digen hem, de voorstanders 
der nieuwe dwalingen met 
eene wreedheid te hebben 
vervolgd, die met de Chris
telijke liefde slecht is o-
vereentebrengen, den be
roemden GTEORGE WISHART 
te hebben doen verbranden, 
en er behagen in te hebben 
geschept in zijn paleis deze 
wreede foltering aan te zien-
-~ Men zie het Algemeen 
woordenboek van JOHN W A T -
KIÜS. 

BEATOUJJ (JACOBUS), neef 
van den voorgaande in 1538 
geboren, werd reeds in den 
ouderdom van 25 jaren Aarts
bisschop van •Glascow. Toen 
de hervorming in Schotland 
begon doortebreken, stak hij 
naar Frankrijk over, de ge
wijde vaten en de archieven 
zijner kerk medenemende. 
Hij overleed in 1604, en is 
de schrijver eener Geschie
denis wn Schotland* 

BEATRIX (Heilige) onder
scheidde hare liefdadigheid 
in de tijden der vervolging! 
zij' haalde de Iigchamen weg 
van den heiligen SIMPLICIUS 
en den heiligen FAUSTINÜS, 
hare broeders, die te Bom 
in 303 onthoofd waren, en 
bleef vervolgens gedurende 
zeven maanden verborgen, 
bij eene deugdzame vro.nv, 
LUCINA genaamd, met welke 

in de oefening van . « « 
«oede werken dooxteg 
Eindelijk werd «o « « J * 
en aangehouden. Haar aan-
klager was een Heidenen 
een° harer bloedverwante». 
die zich van hare goedeg 
wilde meester maken. J J 
betuigde op eene edele .< 
ze voor den regter, a*j» 
nimmer de goden van 
en steen zoude aan»1^ 
Hare bekentenis w&* 
een doodvonnis gevolgd ,i 
wurgde haar in hare g 
gems. LUCINA hegtoeïj^ 
bij hare broeders, naaste 
openbaren weg vm_r°rv" 



B E A . 533 

op de begraafplaats ad ur-
mmpileatum genoemd. Paus 
LEO vervoerde de overblijf
selen dier Heiligen, naar 
eene kerk, die hij te Rome, 
onder hunne aanroeping had 
doen bouwen, dezelve wor
den tegenwoordig in die van 
de heilige MARIA de Meer
dere gevonden. 

BEATRIX , vrouw van FRE-
»ERIK I . , en dochter van 
ItesAUD, Graaf van Sour-
gondië, werd aan dien kei-
zerd in 1156 uitgehuwd. 
Het verlangen bekroop haar, 
om. izich naar Milane te be
geven, ten einde die stad 
te zien. Naauweïijks was 
zij er aangekomen, of de 
smart, welke het volk ge
voeld^ , zich van zijne oude 
vrijheid beroofd te zien, 
barstte tegen hare persoon 
op eene onwaardige Wijze 
los. Men wist daarenboven, 
dat FREDEKIK haar tegen de 
regels had gehuwd, door 
zijne wettige vrouw wegte-
zenden. Nadat de muite-
lingèn zich van deze Vorstin 
hadden meester gemaakt, 
plaatsten zij haar op eeöe 
ezelin met het aangezigt 
naar den staart gekeerd, 
dien zij haar in plaats van 
toom in handen gaven, en 
geleidden haar in dien staat 
door de geheele stad. Eene 
Koo beleedigende daad bleef 
*>fet lang ongestraft. Nadat 
Je Keizer hen in 1162 be-
lpgerd had, nam hij hunne 

stad in* en brak dezelve 
met uitzondering der ker
ken , tot den grond toe af. 
Hij liet dezelve daarna, even 
als eenen akker beploegen, 
en er , uit verontwaardiging, 
zout in plaats van koren op 
zaaijen. Er zijn zelfs schrij
vers, die zeggen, dat de
gene, welke gevangen wer
den genomen hun leven niet 
dan op' eene zeer schande
lijke voorwaarde kon den red
den, 'en hierin bestaande, 
dat zij , namelijk met hunne* 
tanden, eene vijg, in het 
achterste der ezelin geplaatst 
op welke de Keizerin was 
rondgevoerd, moesten trek
ken. Er waren er , zegt 
men, die liever verkozen te 
sterven, dan zulk eene 
schande te ondergaan. Men 
gelooft, dat van daar dat 
zekere schimpwoord ont
staan zij, hetwelk thans nog 
onder de Italianen gebrui
kelijk i s , om , als zij eenen 
vinger, tusschen twee an
deren steken, te zeggen, 
Zie daar de vijg! Deze bij
zonderheden , welke KRANT-
ZIUS , eerst drie eeuwen na
dat dezelve zou zijn voorge
vallen, aan den dag bragt 
en door verscheidene schrij
vers herhaald werd, wordt 
door anderen, als van allen 
grond ontbloot, verworpen. 

BEATTIE (JAMES), een 
Schotsch dichter en wijs
geer, werd den 5 November 
1735, te ÏMiorenceMrh s 
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van onbemiddelde ouders ge-
horen. Van zijne kinsch-
heid af, verraadde hij eenen 
aanleg voor de dichtkunde. 
Eene beurs, die bij aan de 
Universiteit van Aberdeen 
verkreeg stelde hem in staat, 
om den gelukkigen aanleg 
te ontwikkelen, waarmede 
de natuur hem begaafd had,. 
Gedurende vier jaren had 
hij tot meester den beroem
den THOMAS BLACKVVEI. en 
maakte ónder denzelven snel
le vorderingen. In 1758 
onderwees hij te Aberdeen 
de spraakkunst. In 1760 
werd hem een openstaande 
leerstoel der wijsbegeerte 
aan het Coïlegie 'Mareshal 
gegeven. Zijne denkbeelden 
bepaalden zich alstoen tot 
ernstiger onderwerpen, en 
uit eene pen, die tot dus
verre slechts verzen had; 
geschetst, z a g men met ver
baasdheid geleerde en diep
zinnige werken vloeijen. 
Over 4jne laatste jaren werd 
«e kolk der bitterheid uit
gestort : het verlies van twee 
seer veel belovende zonen 
deed hem bijna tot wanhoop 
overslaan. Zijne gezondheid 
werd er door geschokt, en 
"i.l leidde verder een kwij
lend leVen, totdat hij den"8 
Awgustns i§03 overleed. 

fmJJmZ *™ Gedichten, 
Londen- 1761, , ï e vméit« 
«gner jeugdige jaren. _- 2-° 
Vrome over ,ds dicht - en 
^mhuntt, 1762, i„ s . v o -
*< i roevG over de natuur , 

en de onveranderlijkheid 
der waarheid, tegen de leer 
der aandoening van IXJCKE, 
en het Scepticismw van 
HOME. — 4.° Verhandeling 
over de openbare zekerheid 
des Christendoms, enz. 

BEAU (JOANNES BAPTISTA 
LE) in 1602, in het Venais-
sinsche geboren, ging onder 
de Jesuïten, onderscheidde 
zich door zijne schrander
heid , en overleed te Mont-
pellier den 26 Juhj ïöfö. 
Men heeft van hem: 1« 
Verschillende geleerde Ver
handelingen , die in de Ro-
meïnsche Oudheden van GHE-
VIUS plaats hebben gevonden. 
— 2.° De Veterwn et re-
centium Gallorum itra*"Jt 
nalibut, Frankfort, 16M. 
— 3.° heven van FnAMis-
cus tfEsMm, Bishop 
van Bhodez, b^UW 
en in het Fransch mtgfege 

LAREN. ^h.°Hetvoprheld 
der Bisschoppen £ * « " 
ven van M#oMVS lom 
ws, Aartsbisschop W»**' 
mas de beide laatste m «et 

Latijn» 

BEAU (JOANNES M ) t e / J 
of JBiqr, « s t e d j 
Provincie ÏMih, %f°lll 
ging, na met vrucht ffl 
HmaMora bij de paters'M 
gustijnen zijner "gcb°° t 
plaats volbragt i? ^ . 
de wijsbegeerte en g^s 
leerdheid In het Semu»»6 
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te ÏAiik'beoefenen, (en tij
de, dat de Heer DUMONT 
president Tan dat gesticht 
was. I(E BEAU, won, zoo 
door zijne godsvrucht, als 
door zijne vlijt en zijne 
naauwgezetheid in de ver
vulling van al zijne pligten $ 
de achting en de vriendschap 
van den laatste. Hij muntte 
onder de Seminaristen door 
zijne vorderingen uit, en was 
een dergene, welke bestemd 
waren, om Catechismus in 
de verschillende parochiën 
der stad Luik te houden. 
Hoewel hij nog zeer jong 
was, kweet hij zich van die 
taak met den grootsten roem. 
Op aanbeveling van den H'. 
DUMÓNT kwam hij daarna', 
om zich in de kerkelijke 
wetenschap te volmaken,, in 
het Seminarie van St. Ma-
gloire, te Parijs., TeLuiA 
teruggekeerd, werd hij tot 
Pastoor benoemd van Sain-
te-Foi, in eene der groote 
voorsteden vrnLuik. Op ver
zoek der Parochianen van ' 
Saint-Adalbert.9 eene ge
meente in de stad» werd hij 
door de geestelijke overhe- I 
den, als opvolger van den 
Heer HERBET , tot Pastoor 
dier parochie bestemd. LE 
BEAU vervulde zijne herder
lijke pligten tot de grootste 
tevredenheid der parochianen 
Van Saint ~ Adalbert, en ver
wierf , even als in de ge
meente van Buinle-Foi, de 
volle goedkeuring zijner o-
verheien. DUMONT, die zy-

' •• "'- . - • I i 

ne verdiensten en bekwaam
heden kende , liet hem tot 
Examinator Synodalis be-
noemen. Kort daarna werd 
hij met eenparige stemmen y 
door de Pastoors van Luik 
tot hunnen Deken verkozen. 
Tot stichting van iedereen 
heeft hij al deze bedienin
gen waargenomen. De Goed» 
keuringen, welke hij aan een 
groot aantal, uitmuntende 
werken van HUYGENS en O P -
STKAET, van Pater HENDRIK 
VAN ST. IGNATIUS , en andere 
kundige Godgeleerden ver
leend heeft, doen zien, dat 
hij smaak, vele belezenheid 
en schranderheid bezat. ; In 
de maand Junij Ï700 vond 
men hem dood in zijn bed, 
bij zijn overlijden, den ou
derdom van 60 jaren bereikt 
hebbende. Hij werd door al 
zijne parochianen, door al 
zijne stadgenooten, ja zelfs 
door al die hem kenden zeer 
betreurd, daar men om zij
ne deugden, zijnen ijver, 
zijne zachtmoedigheid, zijne 
nederigheid, zijne belange
loosheid en zijne liefdadig
heid , als ware het, genoopt 
werd, hem te beminnen en 
te eerbiedigen» Om zich 
voor .zijn verlies eenigzins 
schadeloos te stellen, deden 
zijne parochianen bij het 
kapittel van den H. JOANNES 
(Collatof der pastorij) zoove» 
|e pogingeii, dat zij einde
lijk PHILIPPUS JAMAUT, den 
neef van" den overledene en 
die hem in zijne herderlijke 

4 - . . • - . ; • . . . , - . . . * . 



536 B E Af 

bediening ondersteund had , 
tot pastoor verkregen. L E 
BEATJ was in 1699 begonnen, 
lessen.in de Kerkelijke pleg-
tigheden te geven , en, om ? 
volgens de voorschriften van 
H-HLELAYE , diegene te on-
derrigten, welke zich tot 
de heilige wijdingen voor« 
fcereidden. Hij verliet zijne 
parochie nooit, dan uit nood
zakelijkheid , om zijne plig-
ien als Examinator Syiio-
dalis en als Deken te ver
vullen; hij was een wakke
re herder, en een wijze en 
ijverige zielbestierder. De 
hoeken, die hij verpligt was 
fe lezen, alvorens, dezelve 
*e kunnen goedkeuren lieten 
hem den tijd niet over, om 
na zijne andere bedieningen 
ïut te kunnen rusten. Hij 
vermaande de geestelijken 
vooral tot nederigheid. Men 
heeft na zijnen dood Vele 
schriften van zijne hand ge
vonden, die verdiend hadden 
publiek; gemaakt te worden, 
zoowel als zijn Testament 
met eene uitgebreide en 
|choone inleiding i„ het 
Latijn beginnende met deze 
T°iè^\ Progt™tuS coram 
? i ; £!?«ta«k. Daarna ver-
faalt hij in hetzelve in het 
£ * £ ïie* °°tooed en dank-

«SS* «* f^^T «f *Z, A. e n " e weldaden 
^ g d e T H W j j Z e B ' d i e LjJ #an ^ P Heer ontvangen had! 

BEAU (JaAijNEg LODEWHK 
Z>\Uomh*m* in de wel* 
bekendheid in'hetCollegL 

des Grassins, lid der aka> 
demie van opschriften, weid 
te Parijs dën 8 Maart 1721 
geboren, en overleed den 12 
Maart 1766. Met onderschei
ding nam hij de verschillen
de betrekkingen van lid der 
Akademie en Hoogleeraar 
waar. Hij is de schrijver 
eener Verhandeling, in wel
ke hij aantoont, hoe nadee-
lig dé armoede voor de ge
letterden i s , en welke ge
varen zij van de rijkdommen 
te vreezen hebben, en de 
gevolgtrekking maakt, dat 
de middelstand diegene is, 
welke hun het beste past. 
Hij heeft eene uitgave van 
HOMERUS , Grieksch en La
tijn in 2 Dl." bezorgd, 1746, 
alsmede de redevoeringen van 
CICERO, 3Dl." 1750. Beide 
deze werken heeft hij met 
mnteelieningen vewneerderdt 

BEAU (KABEÏ. IE ) , broe-
der van den voorgaande, I 
eerst Hoogleeraar in de rAe-
tórica, aan het Coïlegie de* 
Grassins, daarna aan w» \ 
koninklijk Collegie, bbjven* \ 
Secretaris en Pensionnaris ; 
der Akademie van opscMii" , 
ten, overleed te Parijs, oe" \ 
13 Maart 1778, in den on
derdom van 78 jaren. Jj| 
even zoo regtschapen a 

werkzame lid der Aka^Jf 
is de schrijver eener » 
schiedenis van Ut •* pj<r 
Momeinse/ie Rijk; 2' v' ; 
in 12.o die men als » 
vervolg op de Rom&nf* 
Geschiedenis van Box-wp^ 
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beschouwen. Er heerscht 
«ene oordeelkundige critiek 
en een zuivere stijl in de
zelve. De redenaar doet er 
zich soms een weinig te 
veel in gevoelen; maar in 
het algemeen leest men de
zelve niet vermaak en met 
vrucht. De schrijfwijze van 
XE BEAU is wel is waar, 
niet zoo beïangverwekkend. 
ials die van den beroemden 
rector der Universiteit; maar 
dezelve is in het algemeen^ 
naauwkemïger, en er ont
breekt niets aan denzelven 
dan een weinig vuur en af
meting. Van die 27°deelen 
behooren er omtrent slechts 
22 aan I,E BEAU, die ter
wijl het 22e ter perse was, 
overleed, het overige is.hei
werk van AMEIMION (zie dat 
artikel) die dit werk ver
volgde en ten einde bragt. 
L E BEAU, zegt men, liet 
nog twee declen na, om 
ter perse te worden gelegd. 
De Gedenkschriften der A-
kademie van schoone letter 
ren zjjn met verscheidene 
geleerde Verhandelingen, 
en met verschillende Oe-
schiedhmdige Lofreden van 
denzelfden schrijver verrijkt, 
in de laatste wordt het ka
rakter derAkademie-Leden, 
met juistheid getroffen en 
«naar waarheid afgemaaid. 
De wijsheid der grondbegin
selen, de zachtheid der ze
den , en de veiligheid van 
den omgang van I.E*BEAÜ, 
«ebben zijn verlies bij zijne 

I i 

vrienden en kweekéïingen 
hartelijk doen betreuren. 
De wetenschap had noch 
zijnen geest, noch zijn hart 
op het dwaalspoor gebragt. 
Hij eerbiedigde den Gods* 
dienst en nam de pligten 
van denzelven met de groot-» 
ste naauwgezetheid waar. 
Er zijn vier deelen in 8.vo 
met Latijnsche stukken van 
I E BEAU in het licht gege
ven , Parijs, 17S2 •—1785. 
Men vindt er in het alge
meen noch grbote schilde
ringen , noch krachtvolle 
denkbeelden, noch iets van 
al datgene in , wat het ver
hevene verraadt; maar de 
schrijver munt uit in het 
bevallige. Zijne verzen zijn 
zacht, ongedwongen, sier
lijk, welluidend en bevatten 
een zuiver Latijn. 

B E A U C A I R E JDE PÊGVILTJOÜ 

(FRANCISCIIS) in 1513, in het 
Bourbonnesche, uit een e ou
de familie geboren, was de 
onderwijzer van den Kardi
naal KABEI, van Lotharin
gen, dien hij naar Mome 
vergezelde, en die hem het 
Bisdom Metz afstond. Hij 
volgde hem ook naar het 
Concilie van Trente, en on
derscheidde er zich door zij
nen ijver en zijne welsprer 
kendheid. PéGuiixoN begaf 
zich, na zijn Bisdom neer-r 
gelegd te hebben, naar het 
kasteel Creste in het Botir* 
honnesche. Daar schreef hij 
zijne Berum gaïïicaruw com-< 
5 - ' 
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mentaria ah anno 1461 ad 
annum 1562, Lyon, 1625 
in fol. Nog heeft men van 
hem eene Verhandeling over 
de gelukzaligheid der kin
deren, in den schoot hun
ner moeder gestorven, 1567", 
in 8.vo Hij overleed in1591, 
den roem van een geleerd 
en deugdzaam Prelaat nala
tende. Zijne Geschiedenis 
mn Frankrijk, kwam vol
gens zijn verlangen, eerst 
na zijnen dood in het licht. 
Dezelve is wel geschreven 
èn bevat de voornaamste ge
beurtenissen. Hij verdedigt 
met vuur de belangen der 
GÜISES ,• zulks belet hem ech-
teraiet, naauwkeutig te zijn. 

^ BEAUCHAMP (RICHARD), 
Graaf van Warwick, in 1381 
geboren en te Rouanen, in 
1439 overleden, was bij de 
Kerkvergadering van Con-
•ilans tegenwoordig, en be
haalde verscheidene zege
pralen op deFranschen. Na 
zifnen dood werd zijn lig-
cfyatim naar Engeland ver
voerd, en in de hoofdkerk 
van Warwick begraven. 

BEAUCHAMPS ( PETRUS 
FUANCISCUS GOBARD DE) te 
Parijs geboren, en in 1761 
i n d e n ouderdom van 72 ia-
™n* in die stad overleden. 
Er bestaat van hem; 1°. A-

MAS (Mmnarijën van Is-
ar BNB en ISMENIAS) , 1743. 
» 8w. Dit is e e„e vri e 
vertahng van den Gdekschen 

Roman van EUSTATHIUS, de 
taalkundige, en schrijver der 
beroemde Grieksche Com» 
mentariën op HOMERUS. — 
2°. Les amours de DOMS-
TE en DOSICLES (De mm
narijën van DORASTE en 
j)osiCLEs)een ander grieksch 
werk van THEQDORUS PRO 
DROMUS , 3 ° . Recherches sur 
les tkéatres de Fr#nce (Na-
sporingen over deFransck 
iooneeleh), 1735, in 4». 
Er komen verscheidene bij
zonderheden in voor, Aie 
gewigtig kunnen' schijnen, 
vóqr hen, die in de tooneel-

* aangelegenheden belangstel
len , hoewel wat den aard 
der zaak betreft zeer onver
schillig voor den voortgang 
der nutte wetenschappen en 
zelfs vreemd voor degesdne-
denis, welker waardigheid 
dergelijke verhalen metg*-
dooft, i 4°. Lettres *E£ 
LO*SEetiïAmum(f*« 
ven vaiï ÏÏÊtoisE et & 

zen die echter ^er PJOM 
ïschzi jn, 1737 wf°'2 
5°. Verscheidene tyoneeh 
stukken» 

BEAÜCHATEAU(FBANCISCÜS 

M A Ï T H I A S CïiaTELET •&)* 
werd te Parijs in I W B 
boren, en was de «jon-jjj 
een' tooneelspeler. l a S / \ ; ! 
jaren oud zijnde , wei* J 
in den rang der dichters b 
]>Iaat8t. De koningin,»,l0|c 
der van LOOEWWK Al> •' 
Kardinaal MASAIUN, deJ»« 
setter SJÊGIHBB en de eei» 
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hovelingen, schepte er ver
maak in , zich met dit kind 
te onderhouden, en zijnen 
geest in oefening te bren
gen. Hij was pas 12 jaren 
oud toen hij eene verzame
ling zijner gedichten in 4, t ö 

ïn het licht gaf, onder den 
titel van la Lyre du jeune 
APOLLOK, ou la miise nais-
sante du petitde BjBAVCJiïti-
TEAU {de Lier van den jon
gen APOLLO, of de ontlui
kende zanggodin van den 
jongen DE BEAVCHUTEAV) , 
niet de in koper gegraveer
de afbeeldsels der personen, 
welke hij bezongen heeft. 
Deze verzameling bezit gee-
ne bijzondere verdiensten; 
«ïe ouderdom des dichters 
alleen is in staat aan de
zelve eenig belang bij te 
zetten. Omtrent twee jaren 
daarna stak hij met eenen 
afvalligen Geestelijke naar 
Engeland over. CROMWEL 
en de aanzienlijkste perso
nen van dat eiland bewonder
den den jongen dichter. Men 
zegt, dat de afvallige, zijn 
makker, hem daarna naar 
Perziè' voerde; sedert dien 
tijd heeft men niet kunnen 
ontdekken, wat er van hèiii 
geworden is. 

BEAUCXAIR (P. L. »E) ïn 
ïle-de-France geboren, over
leed als bestuurder van een 
opvoedings-gesticht, en raad 
des Landgraafs, te Itarm-
stadlAm 11 Mei 1804. Men 
heeft van hem: 1.° Anti-
Contrat Soeial, oulléfMa

tton du Conlrat' Soeiaï 
(An H - Burgerlijk verdrag , 
of wederlegging van het 
Burgerlijke verdrag) '* Gra-
venhage, 1464, in 8.vo . 
2.° Histoire de Mademoi-, 
selle J>E GRIZQLLES ; écrite 
par elle même {Geschiedenis 
van Mejufvrouw DE GRIZOL-
LES, door haar zelve $e~ 
schreven), in 8.™ 1770. — 
Z>° Histoire dePIERBEIIÏ., 
Empereur de Russie, avea 
plusieurs Anecdotes singu-
lières {Geschiedenis van. PE
TRUS 111., Keiier van Bus* 
land, met verscheidene bij
zondere Anecdotes) 1774, 
in S.vo •— 4.° Cours de 

\ gallicismes {Vérhandeling 
over de Gallicismen), 1794 
— 1796, 3 dl." in 8.vo 

BEAUCOUSÏN (CHRISTOPJPEET 
JOANNES FIUNCISCUS) , advo-
kaat te Parijs, in die stad 
in 1698 overleden, heeft zij
nen tijd aan de levensbe
schrijvingen besteed. Men 

; heeft van hem in handschrift, 
; eene geschiedenis van Noyon 
' en van het Noyonnesche , 
\ waarin voortkomt: 1.° Le-
' ven van ANTONJÜS LE COM-
TE ; — 2.° Leven van Ax-
TONIVS VAUT ARTOIS; — 3.° 
Leven van BOVAVENTURA 
FOURCÉOY; — 4.° Leven 
van NICOLAAS DE NANCEL; 
— 5.° Leven van den dich
ter BACAN; — 6.° Leven 
van F'm'LiBERT DELORME ,* 
— 7»° Lofrede van J. B . 
MATÉ DE LOISEAU DE 
MAÏÏLEON , van JACOBUSGU 



540 B E-A. 

FETnvs SARHAZIN; — 8.° 
Geschiedenis der beroemde 
mannen van Noyon. Deze 
schriften zijn fiaauw, de stijl. 
derzelve is zonder kleuren ; 
maar de nasporing der daad-
zaken, welke dezelve bevat
ten , bieden echter eenig be
lang aan. Hij heeft niets be
langrijks in het licht gegeven. 

BEAUFILS (WILLEM) een 
Jesuit, werd te Saint-Flonr 
den 5 Februarij 1664 gebo
ren. Hij weidde zich aan 
net predikambt toe en ver
wierf veel roem in hetzel-
V;Ê' . H i j was de redeneer-
kundige gebaarden, en de 
hij eene voordragt doelmati
ge bewegingen volkomen 
meester, hetwelk te weeg 
bragt, dat zijne predikaliën 
eene verdienste bezaten, die 
men erbij het lezen derzel
ve niet in kan aantreffen. 
Men heeft yan hem: 1.° 0-
rfsonsfunèbres; (fjjkrederi) 
als de meest geachte onder 
dezelve haalt men die van 
den Heer DE LA BERCHÈRE, 
Aartsbisschop van Narbon-
iie van DE COLBERT, Aarts
bisschop van Toulouse, en 
die van den grooten Dauphin 
a a n . - 2 . ° Viede MaLme 
LKSTONAC, fondatrice des 
rmtemes ,/<, Motre Dame 

F^L Vm Mevrouw J>M 
IESTOXAC, stichtster der 

Ï W ) 1742,in'i2.mo__ 
•?• Vtede madame de CBAN-
TAZ,, première superieure 
ws -reltgieuset de la Vtei-

'lotion {Leven van Mevrouw 
DE CHAXTAL , eerste over
ste der religieuzen der vi
sitatie). — 4.° Lettres sur 
la maniere de gouverner les 
religieuses {Brieven óver 
de wijze om, de religieuzen 
te besturen). Pater BEAU-
PILS overleed Ie Toulouse 
den 30 December 1757. 

BEAUFORT (HENDRIK) , broe
der van HENDRIK IV. koning 
van Engeland, werd eerst 
tot Bisschop van Lincoln en 
daarna van Winchester Be
noemd , bekleedde daarenbo
ven de posten van kanselier. 
van Engeland en afgezant 
in Frankrijk, en werd in 
1426 tot kardinaal en legaat 
in Dnitschlatid bevorderd. 
In 1431 kroonde de kardi
naal van Winchester, mAe 
Lievevrouwen - Kerk, te Fa-
rijs , den jongen HEMJHJK 
VI. , koning yan F^geland, 
als koning van % J ^ * -
Hij overleed in 14»» » 
IVinchester, na aldaar een 
gasthuis te hebben gesticht. 

BEAUFORT (De Hertogin 
DE). Zie ESTRÉES (GiBiuia-
LE), 

-BEAUFORT (FRANCISCUS & 
VENDÖME, Hertog DE), *»» 
van C^SAR, hertog van »«*• 
dönie, werd in JanuariTl«»w» 
te Parijs geboren. &J °^ 
derscheidde zichreeds vroeg
tijdig door zijnen moed, o 
was in 1635 bij der,i vew-
slag van Avein, 'm 163» "'.I 
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het beleg van Corbië, in 
1639 bij dat van Besdin, in 
1640 bij dat van Arras te
genwoordig. Hij wilde bij 
het begin der regering van 
ANNA van Oostenrijk eene 
rol spelen. Men beschul
digde hem eenen aanslag op 
het leven van den kardinaal 
MAZARIN te hebben gemaakt, 
en hij werd in 1643 te Vin-
cennes in hechtenis gezet; 
vijf jaren daarna ontsnapte 
hij zijne gevangenis- Het 
Was alstoen in den tijd van -
den oorlog der Fronde; hij 
werd de held én de speel
bal deszelven. De partij 
der Fronde bediende zich 
van hem, om het gemeen', 
door hetwelk hij aangebeden 
werd, en welks taal hij 
sprak, .opteruijen:,. ook werd 
hij de koning; der vischwij-
ven (Ie roi des halles) ge
naamd. Hij was groot en 
Welgemaakt", behendig in Iig-
chaams - oefeningen , onver
moeid, en een stoute onder
nemer. " Hij scheen openhar
tig te zijn, wijl hij onge
kunstelde manieren naboots
t e , maar hij was listig, 
en zoo loos, als een bepaal
de geest zulks maar eenig-
zins zijn kan. De hertog 
DE BEAUFORT was den prin
sen gedurende dezen burger
oorlog van grooten dienst, 
en onderscheidde zich bij 
verschillende gelegenheden. 
Toen de misnoegden hunnen 
vrede sloten, maakten hij 
den zijnen, en verkreeg het 
opvolgingsregt, m den post 

van Admiraalvm Frankrijk, 
welken zijn vader bezat. Hij 
stak daarop naar Afrika o-
ver, alwaar de onderneming 
van GIGERI hem niet geluk
te ; maar in het volgende 
jaar 1665, versloeg hij de 
Turksche schepen bij Tunis 
en Algiers. Nadat deze on-
geloovigen Candia in 1669 
belegerd hadden, vertraagde 
de hertog DE BEAUFORT, tot 
opperbevelhebber der troepen 
benoemd * welke ter verdedi
ging dier stad gezonden wa
ren, de inneming derzelve 
meer dan drie maanden. Hij-
kwam den 25 Junij in eenen 
uitval om het leven, enniett 
Icon zijn ligchaam niet we
dervinden, waarvan de Tur
ken het hoofd afgehouwen 
hadden. LA GRANGE CHAN-
CEÏ. beweert in eenen brief 
aan den schrijver van het 
Letterkundig jaar, dat de 
hertog DE BEAUFORT in het 
beleg van Candia niet ge
dood , maar dat hij naar de 
eilanden herins vervoerd 
werd, en... dat hij die zoo 
beroemde en vergeten gevan
gene is geweest, die onder 
den naam van man inët hst 
ijzeren masker is bekend 
geraakt. Zijne bewijzen zijn 
niets minder dan overtui
gend: hij beroept zich en
kel op een hooren zeggen 
van den Heer DE LA MOT? 
TE - GfuéniN , bevelhebber 
van Sainte Marguerïte. Het 
is wel mogelijk, dat deze 
officier gissingen heeft ge
maakt, zoo als al de ande-
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r e ; waai; volgens de getui
genis van al degene, die 
hem gekend hebben, heeft 
hij nooit iets verzekerd; en 
hoe zou hij eene zaak heb
ben kunnen bevestigen, die 
hij niet wist noch kon we
ten ? De gevangenhouding 
van dit slagtoffer der staat
kunde was een- staatsge
heim; waarom zou men het
zelve aan eenen man hebben 
ontdekt, die het niet in 
bewaring had gehad? 

BEAUFORT (JOANNES BAP
TIST A ) , oud divisie-gene
raal, werd te Parij's, den 
18 October 1761 geboren. 
Jn den ouderdom van 14 
jaren ging hij in het regi
ment van hangmdoc, daar
na in het dragonder-regi
ment van Orleans, waarbij 
hij in het begin der oni-

: wenteling, adjudant onder -
.officier was, en zijne, be-
»vordering was aïstoën zeer 
snel. "Onder (de divisie der 
gendarmerie te voet aange
nomen, werd hij adjudant 
majoor derzelve, en maakte 
den veldtogt mede van het 
leger yan het Noorden. Zich 
hij hetzelve door zijne dap
perheid onderscheiden heb
bende, werd hij binnen een 
jaar (van 1792 tot 1793) 
trapsgewijze, na den slag 
van Neerwinde den 18 Maart 
tot kolonel, en daarna tot 
divisie-generaal bevorderd. 
Hij ontwikkelde den zelf
den moed te Commines, te 
Warwick, bij de inneming 

van Breda, en bij de bele
gering van Géertruidenèerg: 
aen rang van generaal ver
kregen nebbende ging hij in 
'die , hoedanigheid, tot het 
leger der kusten van Cher-
bonrg f waarover hij per in
terim het bevel voerde. DE 
BEAUFORT had een groot 
aandeel aan de nederlaag 
der Vendeërs onder GRAN-
VILLE. Hoewel hij voor ee
ne slechte zaak streed, ko
men alle er in overeen, dat 
hij vele menschlieren/ieid 
voor de gevangenen aan den 
dag légde, en dat men het 
zijnen ijver en zijner zorge 
te danken had, dat een hos
pitaal, waarin arme ge
kwetste Vendeërs verzorgd 
werden, niet in brand werd 
gestoken. Hij verdreef.ee-
nigen tijd daarna dekonwgs-
gezinden vit Bretagne en 
hield verscheidene hunner 
aanvoerders aan, welker 
verdeeldheden de voornaam
ste oorzaak hunner ongeluk
ken was. Den 27 July 17^ 
werd hij naar Parijsj geroe
pen, en verdedigde de con
ventie tegen de gemeente-
Bij het leger teruggekeerrt 
en andermaal naar Pfv ; 
teruggeroepen, bragthijve 
toe tot de nederlaag der *»• 
kobijnen van de voorst» 
Saint- Antoine. Opt f\' 

, October 1795 had H }J 
bevel over het legio<**l 
policie, en dreef de gevfa 
pende inwoners van het YML 

Lepelïelier uit een 
dezen gewigtigen dienst ^ 

http://verdreef.ee


B E A. 513 

een wankelend bestuur, (zoo 
als alle onwettige magt) be
wezen te hebben , begaf hij 
zich naar het leger van het 
Koorden , waarover de veld
heer BEURNONVILLE het b^-
veï voerde. Op' bevel van 
het Directorium, kwam hij 
andermaal te Purijs terug , 
verdedigde hetzelve den 4 
«September 1797' tegen het 
wetgevend ligchaam. In het 
•volgende jaar verkreeg hij 
het bevel over de 4.e afdee-
ling van het leger van En
geland, vanwaar hij in Ne
der - Cliarente overging. 
Men verwondert zich, dat een 
man, die zöo veel moed en 
trouw had getoond, onder 
het consulaat werd afge
dankt. Wat hier ook van 
wezen' moge, de generaal 
BEAUFORT,- begaf zich naar 
een klein landgoed, te Bac, 
bij VerstiUles. BONAPARTE, 
keizer geworden, gaf hem 
in het Dep.* du Cantal den 
post van Inspecteur der ver-
eenigde regten. Ten tijde 
der herstelling der wettige 
magt kwam hij in de hoofd
stad terug en scheen de te
rugkomst der BOURBONS toe-
tejuichen. Hij is arm en 
vergeten te Parijs den 1 
Febrüarij 1S25 overleden. 

BEAUFORT (de Hertog van), 
Graaf van het heilige rijk, 
in 1751 te Namen uit eene 
door hare vérMndtenissen 
zoo wel als door hare oud
heid beroemde familie ge
boren j bleef vreemd aan het 

bestuur, zoo lang als Bel
gië een gedeelte van het 
Fransche keizerrijk uitmaak
te, Toen, na den afstand 
van BONAPARTE , de Neder
landen verklaard werden, 
eene onafhankelijke repu
bliek uittemaken , en er een 
gezantschap uit den bijzon
deren raad belast werd, om 
te 's Qravenhage, aan Z .M. 
WILLEM I . , de hulde zijnet 
nieuwe onderdanen te gaan 
aanbieden, werd DE BEAU
FORT tot President van het
zelve gekozen. Hij is in 
de eerste plaats gehuwd ged
weest met de Hertogin DE 
L'JNFANTADA, uit eene der 
doorluchtigste Spaansche fa-
miliën gesproten,, en nadat 
deze echtgenoote gestorven 
was, ging hij een tweede 
huwelijk aan, met dé Gravin 
ERNESTINE DE STAHRENBERÖ. 
In April 1817, is hij over
leden. Hij was alstoen Groot-
Maarschalk van het hof. 
Zijn verlies werd door de 
behoeftigen "jegens welke 
zijne milddadigheid altijd 
even onbeperkt was, leven
dig gevoeld. -

BEAUFRA'NCHET D'AYAT (Lo-
DEWIJK KAKEL ANTONÏUS), 
oud edeljonker des konings, 
Officier «Generaal enz. werd 
in 1757 geboren, en ging 
voor eenen zoon door van 
LÖDEWIJK XV. en eener 
Mejufvrouw MORPHISE , later 
met BEAUFRANCHET-D'AVAT , 
een edelman uit Auvergne 
in dèn echt getreden; hij 
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was ten tijde der Fransche 
omwenteling kapitein, bij 
het regiment ruiterij van 
Berry. De uitwijking der 
legerhoofden verschafte hem 
eene spoedige bevordering, 
en reeds op den 1 Septem
ber 1792 werd hij tot den 
rang van veldmaarschalk ver
heven. Hij voerde eenigen 
tijd te Panjs, onder SAN-
TERRE het bevel, en was 
zelfs bij het ter dood bren
gen van LODEWIJK XVI. te
genwoordig. Daarna in de 
Vendée tegen de Koningsge-
zmden geëmploijeerd, redde 
w> d o ? r z iJ n e n moed de over
blijfselen van het Republi-
keinsche leger, bij Fontenay 
gesWen. Sedert dat tijdstip 
«leef BEAUFRANCHET , on
danksi zijne vertogen, bij de 
verschillende besturen, die 
elkander opvolgden, buiten 
bediening totdat hij einde
lijk door NAPOLEON tot alge. 
meen Inspecteur van de 
Stoeten, werd benoemd. Hij 
oefende deze bediening ge
durende twee of drie la ren 
w t , en overleed op het ein
de van 1812. 

tSmjSi m U28 geboren, 
J2 r o? r sPronkelïJk van Cau-

df»n H„-v ^Mvornung van 

t o m ï l ' ,«i®Sae den 11 Sep-

£ a
V e f ( l l e ö « t e verhief hem 

van O t0É d e aardigheid „ 
V a n 0 v e i 'S te , in welkt be- » 

trekking hij de achting van 
al diegene heeft verworven, 
welke verdienste, deugd, 
zachte zeden, beminnelijke 
en innemende manieren, en 
al de hoedanigheden, welke 
een bestuur beminnelijk kun
nen maken t en die in Vader 
BEAUGENDRE vereenigd wa
ren , op prijs weten te stel
len. In 1693 van zijnen post 
als overste ontslagen, kwam 
hij in de Abdij van Sf. Oer-
main des Prés, te Parijs, 
van welk gesticht %'Bibli
othecaris werd gemaakt, en 
alwaar hij zich op het einde 
van zijn leven bezig hield, 
om de werken van HILDE-
BERTUS , Bisschop van Mans, 
als Aartsbisschop van Tours 
in 1132 overleden, en van 
MARBODUS, Bisschop van 
Bennes, in 1125 overleden, 
te herzien, van welke wer
ken, hij ons eene nieuwe 
.uitgave, met aanteekeningen 
en aanmerkingen inééndee 
in fol. Parijs 1708 heeft 
gegeven. BEAUGENDRE is den 
16 Augustus van dat zeiMe 
jaar overleden. 

BEAUHARNATS (AlEXAN' 
DER, Burggraaf DE), Wera 

in 176P te 3Iarüniqtie J e ' 
boren , alwaar hij met 3W" 
jufvrouw TASCHER

 v%lktt~ 
GERiè' (later vrouw van» " 
NAPARTE) in den echt tra < 
Hij leefdeteP«ryV5fvaa. 
zijn bevallig uiterlijk. » 
vooral zijne begaafdheden i 
het dansen, hem in verse"8' 
den© goede gezelschnpPe' 
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deden najagen. Afgevaar
digde van Blois in de con
stituerende vergadering, om
helsde hij de volkspartij 
en onderscheidde zich door 
eene aangename enongedwon-
gene voordragt. Hetzij uit 
dwaling of bedorvenheid, 
omhelsde hij met geestdrift 
de nieuwe leerstellingen s en 
deed zich in de niet zeer 
eervolle rangen der eerste 
rustverstoorders onderschei
den. Hij stelde de gelijk
heid van straffen voor alle 
burgers voor. Later alge
meen adjudant generaal van 
het leger van LUCKNER en 
vervolgens generaal-en-chef 
van dat der Moezel gewor
den, gaf hij in die betrek
kingen bewijzen van moed 
en bekwaamheid, waardig 
om voor eene betere zaak 
gebruikt te worden, tot het 
ministerie van oorlog geroe
pen , weigerde hij dezen post. 
V ĵf dagen voor den val van 
jRoBEsriKRBE, voor de revolu
tionaire regtbank gevoerd, 
bragt hij den 23 Julij 1794 
zijn hoofd op het schavot. 
Men is van ineening, dat de 
Burggraaf DE BEAUHARNAIS , 
door de ongelukken van zijn 
vaderland verlicht, van zijne 
dwalingen was teruggekomen 

545 

BEAUHARNAIS (EÜGENIÜS 
mm Bretagne den 3 Sep
tember 1780 geboren, was 
«e zoon van den voorgaande 
«» van JOSEPHINE TASCHER 

TH n G E R I E ' k k * <*oor I 

ms toenmaals niet zee,, f 
eerend, verhief i„ h e 3 e r * 
volg de kinderen nit ff~ 
eerste huwelijk ten topp^l 
vangrootheid. JVaauweK 
had de jonge B E A U H A R S 
de kinderschoenen afgelegd 
«M werd aide-deV a%; 
van den generaal-en-chef des legefS i n Itttlig ^ 
I"J kort daarna naar Egypte 
v e r ^ e d e j hij verliet W 
gS mc t tót * het jaaï 
1805, wanneer BONAPAW 
ft? * S ™\ Franschen 
P«ns dien hij hem had ver
leend, door dien van Onder-
KT-SA™?

 h e t koningrijk 
Italië deed vervangen. JÖe. 
ze eerste gunstbewijzen 
schenen echter slechte de 
IZ T™ v a "^oo te rg U t t -
sten te zjjn, dl& voor hem 
bewaard bleven. Men S 
hem «ene Beijersche Prfnl 
ses ten huwelijk, e n -L 

1807 benoemde BONAPAR
TE hem tot Prins van Fel 
nette, waarvan al de « L 
westen een jaar vroeger met 
het koningrijk Italië v ï -
eemgd waren, en verklaar-
de hem tot erfgenaam van 
datzelfde koningrijk. Eu-
GENIUS, die in°g i d J£ 
standigheden, waJ« ° g : 
m h bevonden had, bewSt 
zen van dapperheid had af
gelegd, onderscheidde zich 
andermaal in de oorlogen. 

Jfö, 

, . *•» ue uonogen, 
die omtrent dat tijdstip plaats 
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hadden. Ook zeide BONA
PARTE in een Bulletin van 
1 809, dat EVGEXÏUS lewy-
zen had afgelegd van al de 
verhevene IioedanigJieden, 
die de groote veldheeren 
vormen; maar hij had om
trent dit tijdstip hoedanig
heden noodig, welke de 
dapperheid niet geeft, om 
met gelatenheid de ontbin
ding van het huwelijk zijner 
moeder te vernemen; hij 
vond dezelve in zijne ge
hechtheid aan BONAPARTE, 
en hij wist zich aan zijn 
lot te onderwerpen. In 1812 
tot het groote leger in Po
len geroepen, had hij deel 
aan al de gevechten, die 
omtrent dat tijdstip plaats 
hadden, en verwijderde zich 
«iet, dan na den slag van 
Lutzen, om in J ^ i è de ver-

ï r f t *« gaan 
regelen. Dezelvewaren 
vruchteloos. D e &JJJ 
was genaderd waarop God 
a f m a a i die gewaande hel
denim de vergetelheid zou-

tenykopdetroonenvanAV 
rojpa waren gaan zitten. E U 
GENIÜS vernam spoedig, dat 
«ga weldoener L t s ^ e e ï 
Wcts. ity ontsnapte zijn le-
' £ ' » d a t sedert zes maan-

* » f Smalen 7%Z± 
schoonvader, maar L J 

der riep hem te Parijs, al-
waar hij door den Koning 
op eene onderscheidende wij
ze ontvangen werd. Hij be
gaf zich daarop naar het 
Weener - Congres , alwaar 
hij zich vele moeite gaf, om 
de gewaande regten te doen 
gelden, welke hij had, om 
in de nieuwe organisatie van 
Europa begrepen te wor
den. Ten tijde van het hu
welijk des Keizers van Oos
tenrijk, in 1817 met eene 
Beijersche Prinses, wilde 
het Weener hof aan den 
Prins BEATJHARNAIS, als zijn
de niet uit vorstelijk bloed 
gesproten, eeneh minderen 
rang aanwijzen. Zijne epht-
genöote Weigerde naar Wee-
nen te gaan, en begaf zich 
metEüGENius, imrLindau, 
bij het Meer van Cónstans, 
alwaar zich de Hertogin van 
Saint-Leu (HORTENSIA ,je-
wezene Koningin van Hol
land), de zuster van dezen 
laatste bevond. ïnMunchen 
teruggekeerd gingEüGENiüs 
er voort een vreedzaam le
ven te leiden. Eenige ja
ren daarna door eene smar
telijke ziekte aangetast, be
zweek hij aldaar in October 
1824. EUGENIÜS was een 
goed generaal, die door do 
soldaten zeer bemind ver". 
maar hij maakte soms i«lS" 
bruifc van zijne magt> * 
liet zich niet altijd door f 
regels . der voorzing"6'" 

• " d e n oogen-
geleiden. Op ~-~ 
Wik, waarop de Italianen» 
door listige geleiders opge" 
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wekti al hunne pogingeh in 
tiet werk stelden, onl den 
Oostenrijkers het hoofd te 
bieden 5 noemde hij henlaf-
hartigen * waardoor hij een 
groot gedeelte hunner afkee-
rig van hem maakte,- die zich 
voor Öostentyk verklaarden» 
Men verwijt hem ook in zijn 
kabinet een aan eene kerk 
ontstolen schilderstuk te heb
ben geplaatst* De lofrede
naars van EUGENIUS verze-

: keren, dat hij deze schil-
derij had gekocht; maar de
zelve te behouden, Avas toch 
altijd een voorwerp onthei
ligen , dat aan den tempel 
des Heeren ontnomen was» 

BEAUHARNAIS (FRANCISCÜS 
Markgraaf DE) bijgenaamd de 
Ontoegevende, was slechts 
der monarchie toegedaan, 
en moest zich dus in 1791 
op de vlugt begeven. In 
1805 benoemde hem NAPO
LEON tot Commandeur van 
het legioen van eer, en ver
hief hem tot Graaf. Zijne 
dochter STEPHANSÖ werd door 
NAPOLEON als kind^ aange
nomen. Zij werd in 1S08 
aan den Eriprins van Baden 
«itgehuwd. BEAUHARNAIS 
overleed in 1SÏ9. 

BEAUHARNAIS (FANNY, Gra
vin DE) , eene dichteres, de 
dochter van een algemeen 
ontvanger der geldmiddelen, 
die haar eene uitmuntende 
opvoeding deed geven. Zij 
huwde met den Graaf DR 

K 1 

BEAUHARNAIS, den oom van 
ALEXANDEE , en scheidde 
van denzelven na eenige ja
ren gehuwd te zijn geweest. 
Geheel vrij geworden, gaf 
zij zich geheel aan haren 
smaak voor de letterkunde 
over, en verbond zich met 
verscheiden letterkundigen , 
zoo als MABLY, D'ARNAUD, 
BAILLY, BITAUBÊ, MERCIER 
enz. In 1788 bewoog hare 
zacht voor de kunsten en 
wetenschappen haar eene 
reis naar Italië te doen; 
zij putte aldaar nieuwe kun
digheden i waarmede zij te
rug kwam, om dezelve als 
eene hulde aan haar vader
land aan te bieden. Men 
moet echter toestemmen, dat 
indien Mevrouw DE BEAU
HARNAIS vleijende lofspra
ken heeft verworven, z0 
ook niet altijd vrij voor he« 
keling is geweest; LEBKUN, 
onder andere heeft eenige 
puntdichten tegen haai' ver
vaardigd , waarover zij de 
eerste was, die er om lach
t e ; maar hetgene, wat haar. 
in den geest van verstandige 
lieden meer benadeeld heeft, 
is die uitzinnigheid, om al
lerlei slag van personen bij 
haar 'te ontvangen, onder 
welke men zelfs RETIF DE 
LA BRETONNE en eenige nog 
armzaliger letterkundigen 
noemden. Hare vertrouwe
lijke vriendschap met den 
ontuchtigen DORAT - CÜBIE» 
RES-PAMIÉSEAUX is ook be
kend. Mevrouw DE BEAÜ-
2 
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HARNAIS overleed den 2 Juli) 
1813, zij was de moederlij kè 
grootmoeder van Mevrouw 
DE IA VALETTE. 

BEAUHARNAIS. 
" J3EPHINE. 

Zie Jo-

BEAÜJEU.—Zie QÜIQUEBAN. 

BEAUJEU (HUMBEHT IV. 
SIRE DE) Connestabel en 
Vrijheervan J?ea?//oM?, on
derscheidde zich reeds vroeg
tijdig ia den oorlog tegen de 
Alhigenzers. Toen XODE-
WUK VUL Languedoe ver
l iet , het hij BEAUJEU als 
landvoogd achter. Daar de 
Graaf va„ Toulotue, Ca»-
M-Sarrasm belegerd had, 

' ï ü Sm?ih3J aan h e t «oofd 
van een klein l e g e r ter hulp 
dezer plaats, welke h l S 
kon ontzetten, ofschoon h ï 
door den Bisschop van <7«r-
cassone, e „ de Aartsbis
schoppen van Bourgefen 
Narbonne, die van dezeï 
oorlog eene soortJ van kruis
ig»; ge„makt h a d d e n , " » . 

l m a g e D ' zo° ĝ eidde SmE j>E BEAUJEU ZJjne t r o e . 

o Z ' ? e e n e * l a ^ in den 

v a n > h e ' S e h e e I e land 

SSÏ=MJS 
^«BwBEAüJEüfotConncs. 

tabel, en nam heiumede naar 
het Heilige land, JOINVIJXE 
zwaait der dapperheid van 
dien veldheer, die, volgens 
sommigen, in 1248 en vol
gens anderen den 21 Meil250 
overleed, gcooten lof toe. 

B E A U J E U (GtlICHARD VI. 

DE) , Vrijheer van Beaujo-
lais, Prins van Dombes, 
Kamerheer en Groot-Land
voogd der Koningen Pmi.ir« 
PUS de ScAoone; LODEVVIJK 
Hulin, PHIMPPUS de Lange, 
KAREL de Sc/toone, enPm-
LIPPUS 'van Valok, volgde | 
zijn' vader LODEWJHK in 1290 j 
op. Hij onderscheidde zich j 
in het leger en verdiende < 
den bijnaam van Groole. \ 
Hij koos in 1325 partij ten | 
gunste van EOUABD, Graaf ] 
van Savootj'e, tegen GUIG- ! 
NES YUL, Dauphin van 
Viemiois, en werd gevangen 
genomen. De Dauphin ver
leende hem zijne vrijheid 
weder, enkel op voorwaar
de, dat hij een gedeelte van 
het grondgebied van het 
Prinsdom Dombes en van die, 
welke hij in Val-Bomeï en 
in Daup'Mnê bezat, zoude 
afstaan. Sire DE BEAIIJBI-' afstaan. iSire DE B— .. 
nam alles aan, om zijne vrij
heid terug te bekomen, en 
weigerde later iets na te ko
men ; hetgeen tusschen «e 
beide familiën langenL tt« 
het twistvuur onderrn""' 
Daar zijne trotschheid me 
gedoogde, dathijdeVassaal 
van een' zijner gelijken wem' 
zoo wilde hij van den WaJ 



B E A . 549 

van Suvooij'e als schadeloos
stelling geen grondgebied 
aannemen , vermits deze aan
bieding met de voorwaarde 
gepaard ging, dat hij er hem 
voor zoude huldigen. In 
1328 voerde hij in den slag 
van Cassel, door Piiiiappus 
van Valois op de Vlamingen 
gewonnen, het bevel over 
het 3.e Fransche Bataillon. 
GUICHARD DE BEAUJEIT over
leed den 24 (September 1331. 

BEAUJEU (EDUARD SIRE DE) 
Maarschalk van Frankrijk, 
werd in 1316 geboren. TToen 
de Engelschen, met hunnen 
Koning EDUARD aan het 
hoofd, in 1346 de Somme 
waren overgetrokken, zond 
PHIMPPÜS van, Valois SIRE 
DE BEAUJEU, om hun leger 
te herkennen. Na den slag 
van Créci, die den Fran-
schen zoo noodlottig was, 
vergezelde BEAUJEU in zij
ne vlugt den koning PHIXIP-
PUS , en was aan zijne zijde, 
toen die Vorst des nachts, 
aan de poorten van het kas
teel van Broye klopte, en 
den Slotvoogd toeriep : » Doe 
open, het is het heil van 
Frankrijk f" In het volgende 
jaar werd BEAUJEU, door 
liet ontslag van den Maar
schalk DE MONTMORENCY , 
zijn' zwager, tot Maarschalk 
van Frankrijk benoemd. Na 
den dood van PJHMPPUS van 
Valois diende de Maarschalk 
DE BEAUJEU JOANKES II . met 
dezelfde getrouwheid, en 

K 

versloeg in 1351, in den slag 
van Ardres, waarin hij 
sneuvelde, de Engelschen.' 

BEAUJEU (PETRUS II . van 
Bourbon , SIRE DE) , gedu
rende het leven zijns broe
ders JOANNES , Connestabel 
van Frankrijk, die in 1488 
overleed, en dien hij op
volgde, in al de goederen 
van den oudsten tak van 
Bourbon, die niet hem ein
digde , was regent onder 
KAREI, VIII . ; maar in den 
grond was het zijne echtge-
noote ANNA, eene dochter 
van LODEVVIJK XI.» die het 
gezag in handen had. P E 
TRUS overleed in 150S, en 
ANNA in 1522. ToenLoDE-
WIJK XII. nog maar Hertog 
van Orleans was, moest hij 
veel van haar uitstaan, daar 
hij , zegt men, niet aan hare 
liefde had willen beant
woorden. 

BEAUJOLAIS (De Graaf DE) 
laatste zoon van LODEWWK 
PHIHPPUS JOZEF, Hertog van 
Orïéans, den 6 November 
1793 op het schavot gestor
ven, werd te Parijs den f 
October 1779 geboren. Met 
een buitengewoon karakter 
begaafd, toonde deze jonge 
Prins, slechts even 13jaren 
oud, eene zeer bewonderens-

1
waardige tegenwoordigheid 
van geest, toen hij gearres
teerd en naar de gevangenis 
de Abdij gevoerd werd. Hij 
was de eenige zijner broe-

k 3 
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ders , die zich openlijk tegen 
de omwenteling verklaard 
had. Men Het hem een ver-
Jioor ondergaan, hetwelk men 
slechts als pro forma be
schouwde , maar ïn hetwelke 
hij eene schranderheid en 
eene geestkracht aan den dag 
legde, die verre boven zijne 
Jaren verheven waren, en 
waaroyer zich de overdre-
venste Revolutionnairen zelfs 
verwonderden, » Zijt gij een 
Aristokraat, vraagde men 
hem. J a , — Zijt gij bekend 
geweest, met de ontwerpen 
wvys vaders? — Neen. — 
Ayt gy in verstandhouding 
met den Heer BE SuksRt 
geweest ? ^ Wel foei J"— 
«et overige van het verhoor 
was^op denzelfden toon. Den 
11 April 1703, werd hij met 
tfe prinsen, zijne broeders 
nw/Jtötrseilfc vervoerden 
bleef gedurende drie jaren 
gevangen, 0p het kasteel I 
$ £ « * * • I n d e « winter van 
WW toe 1796 9 deden zij 
eenepogwg, om zich t i red-
öens maar dezelve mislukte, 
«» een hunner kwetste zich 
op eene vrij ernstige wijze. 

S g f t ? * . ^ e t wa naar 
*JMeJp/m overtesteken, 
gag hfr aan boord van een 

fyvdepi alwaar hi? '-1 • * 

BEATJJQYEXJX» — Zie Bxh-, 
ÏHAZARINI. 

BEAULTEtt (IJODEWIIK IE 
B&AKPv Heer van), Hoog-
leeraar der Godgeleerdheid 
te Sedan P verdedigde in de 
Akademie der Protestanten 
verscheidene Godgeleerde 
Thesis, die onder dezen ti
tel: Tïteses Sedanenses, 
1683, in fol. werden in het 
licht gegeven; hij onder
zoekt in dezelve de geschil
punten tusschen de Catho-
lijken en de Calvinisten en 
maakt de gevolgtrekking, 

.dat beide slechts in naam 
met elkander strijden. In
dien zulks waarheid is, 
moet de sektegeest wel eene 
verschrikkelijke plaag zijn; 
wijl, zonder eenigen wezen
lijken grond, van verdeeld* 
h'eid, en enkel om eene te
genstrijdigheid van woorden, 
dezelve, niet alleen Frank-
rijk , maar al deEuropische 
staten, indien men er Por
tugal, Spanje en Italib van 
uitzondert, met bloed over
stroomd heeft. BEAOTIEU 
was in 1611 te PlesM' 
Marli geboren, en hij over
leed in 1675. 

BEAUUÈU (SEBASTIAAN 
PONTAULT BE) KrijgSB0»fl" 
kundige en Veldmaarschn'* f 
in 1674 geboren, teek&™ 
en liet met groote k°ste" 
belegeringen, veldslagen_e» 
al d^ militaire togten, f1^ 
regering- van LODEVVIJK X* V ' 
met zeer leerzame yerhaiwe' 
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lingen, graveren 2 D].»1 in fol. 

BEAULIEÜ (JOANNES BAP-
TISTA ALI.AIS Ï)E) , een der 
beroemdste JSchrJjfmeesters 
van Parijs, vormde uitmun
tende kweekelingen. • Hij 
gaf l'Art d'écrire (De 
Schrijfkunst) in het Jicht, 
door RENAULT gegraveerd en 
te Parijs 1631 — 16SS in 
fol, gedrukt. 

BEAUMEU. — ZieBAULOT 
(JACOBUS). / " ' 

BEAULIEU (De Vrij heer 
van), Oostenrijksch Veldheer 
in 1725, uit eene oude fa
milie van het Graafschap 
Namen ̂  geboren, diende met 
roem in den zevenjarigen 
oorlog. Bij den vrede keer
de hij naar zijne haardsteden 
terug en leefde vreemd aan 
de openbare gebeurtenissen, 
toen in 1789 de opstand dei-
Brabanders hem aan zijn af
gezonderd leven kwam ont
trekken. Van den rang van 
Luitenant- Kolonel, welken 
hij door zijne oude diensten 
verkregen had, verhief hem 
de keizer, tot dien van Ge-
neraal-Majooi-j en gaf hem 
liet bevel over een Oosten
rijksch legerkorps. Hij viel 
de opstandelingen aan, ver
strooide dezelve, en zelfs de 
overwonnelingen zwaaiden 
zijnen talenten en zijner 
menscRÏievendheïd den ver-
schuldigden lof toe. Daar
na geroepen zijnde, oia de 

"Franschen in de Nederlan
den te bestrijden, behaalde 
hij eenige voordeelen op den 
Generaal BIRON, won den 
veldslag van Ar/on, en 
maakte zich meester van 
verscheidene steden. In 1796 
had hij het opperbevel over: 
het leger in Italië, alwaar; 
hij minder gelukkig was. 
Te Montenotte, Millesima, 
Montezemo} Vico, Mondo-
vi, enz. geslagen, zag hij 
zich genoodzaakt, om tot in 
het Tyrolsch gebergte terug 
te trekken. Door deze aan
eenschakeling van tegenspoe» 
den tot wanhoop gebragt, 
liet BEAUMEU, den veldheer. 
D'ARGENTEAU arresteren, 
welken hij beschuldigde, hem 
verraden te hebben, en dia 
welligfc uit eenen beweeg
grond van afgunst, hem 
slecht had ondersteund, èn 
kort daarna het bevelheb
berschap des legers neder-
Iegde. De rampspoeden van 
dezen veldtogt moeten de 
militaire talenten van dien 
Generaal niet doen misken
nen. Hij verstond de kunst 
om aanzienlijke korpsen te 
besturen , de krijgstucht fe 
handhaven en toonde zich 
altijd zeer werkzaam in de 
uitvoering zijner ontwerpen. 
Be Generaal BEAUMEU is in 
Blaart 1820 te Linlz,ineen 
ouderdom van M jaren over
leden. 

BEAUMANOÏB (JOANNËS »E) , 
bekend onder den naam vae 

: 4 
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•Maarsc&alk van. Lamrdin, 
behoorde tot eene oude fa
milie van Malne. HENDRIK 
IV. , bij vrien hij werd op
gevoed, beloonde in 1595 
zijne dapperheid en zijne 
dienéten door het Landvoog-
dijschap van Maine, de ke
ten zijner orden, en den 
Maarschalksstaf van Frank-
njk. In 1602 voerde LA-
VARDIN het bevel over het 
leger in BourgondiëenxvesA 
3n 1612 buitengewoon afge
zant in Engeland. Hij o-
verleed te Parijs i n 1614. 
— Er zijn in deze familie 
andere beroemde mannen 
geweest, onder andere HEN-
wa. KARE£, i„ 1 6 8 7 a l s 

afgezantmavBome gezonden, 
alwaar hij zich ten opzigté 
^ r

r
T J * d e n onder INNOCIN-

«1,i: •« ° p e e n e 2 e e r «n-
stmmigewyze gedroeg. Men 
jen t de schandelijke anek
dote vaneenen Prelaat van 
toen naam, Bissehop van 
Mam. ^ Zie AWRON. 

Aramr* CARON A) werd 
i n f ö T d e n 2 4 Ja««arij 
J73STgeboren. Zijn vader, 
««n ̂ orlogiemalce/was zeel-

X L i v e "^boezemen. 

Svf t f^^^ /eive betwist werd «foor 

maker, die zich dezelvetoe-
eigende. Het geschil werd 
voor de Akademie van we
tenschappen gebragt, die ten 
gunste van den jongen BEAU* 
MARCHAIS besliste. Eenigen 
tijd daarna werd hij met eene 
hevige drift voor de toon
kunst bezield; hij bespeelde 
verschillende instrumenten, 
en vooral bij uitstek de harp 
en de guitar. De zuster* van 
LODEWIJK XV. wilden hem 
hooren, gaven hem toegang 
in hare concerten, en kort 
daarna in hare gezelschappen. 
Het zeer onderscheidend aan
zien, waarin hij bij deFran.» 
sche Prinsessen stond, de 
onevenredigheid, dieertus-
schen zijne geboorte en zijne 
betrekkingen bestond; zijne 
natuurlijke trotschheid, die 
daardoor vermeerderde, eene 
ligtzinnigneid in de manie* 
ren, die somtijds in onbe
scheidenheid ontaardde vorm-̂  
den weldra tegen hem eenen 
kring van geheime haters!. 
Een groote hem eens prach
tig lekleed door de over-
dekte gangen van Vemil-
les ziende gaan, hield hem 
aan, en zeide hem: » W 
ontmoet u juist van pas 

mijn horlogie is geheel van 
streek, doe mij het.re?» ; 
maak er eens naar te Z'j*n' 
BEAÜMARCHAIS antwoord"6"* 

koelbloedig, dat hij *<Jner 

hand nooit heeft kunn?nver
trouwen; men hield aan, n.l 
neemt het horlogie, laaf1 

vallen , en zegt met eenj" 
boosaardigcn grimlach: »'* 
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had het u wel gezegd, maar 
gij hebt het zoo gewild." 
De bescherming des hofs 
verbond BEAUMARCHAIS aan 
den rijken PARIS DÜVERNEY; 
en het is bij hem, dat hij 
zijnen aanleg voor het be
handelen van zaken ontdek
t e , en er gebruik van maakte, 
voor zijne fortuin. Drie pro
cessen kwamen alstöenzijne 
ledige oogenblikken inne
men : het eene tegen den 
algemeen erfgemaakté van 
DÜVERNEY, van wiens nala
tenschap hij eene geringe 
som vorderde; het andere 
tegen den raadsheer GOESMAN 
en eindelijk het proces van 
KORNMAN. Hij eindigde met 
dezelve alle drie te winnen. 
Het was veeleer de haat dan 
het belang, die hem de hei
de laatste had op den hals 
gehaald, die de aandacht 
van geheel Frankrijk tot 
zich trokken. Toen de Ver-
eenigde Staten het Engel-
sche juk hadden afgeschud, 
ondernam BEAUMARCHAIS, om 
dezelve van levensmiddelen 
te voorzien. Hij had langen 
lijd te worstelen met de 
omzigtigheid van den Graaf 
van MAUREPAS , eersten mi
nister, die tegen de erg-
wanende staatkunde van En' 
geland niets wilde wagen. 
Er wei'den zeer aanzienlijke 
fondsen vereischt, het ge
lukte aan BEAUMARCHAIS de
zelve te vinden, en hoewel 
Benige zijner 'schepen, door j 
de vijandelijke vloten geno- I 

K I 

men waren, kwamen de 
meeste op derzelver bestem
ming, hetwelk hem eens
klaps meester maakte van 
eene onnoemelijke fortuin. 
Het Was met déze gelden , 
dat hij tot de oprigting ee-
ner disconto-kas naar de WJJ-
ze der Bank in Engeland, 
toebragt; dat hij de brandspuit 
liet vervaardigen, die den 
broeders PERIER ZOO zeer tot 
eer heeft verstrekt, maar 
die • tegenkantingen en hin
derpalen ontmoette, en dat 
hij" aan de onderneming der 
waterwerken van Pari/s toe
bragt, hetwelk hem zulk 
eene scherpe hekeling van: 
MIRAEEAU op den hals haal
de. Mïddelerwijl hield ziek 
BEAUMARCHAIS ook mét de 
letterkunde onledig, en ver
vaardigde eene menigte wer
ken, die, zonder voorbeel
den van smaak en stijl te 
zijn, de ongedwongenheid 
van het talent des schrijvers 
bewijzen. De geest, die in 
zijne stukken doorstraalde, 
de kracht der verwarring 
(inibroglio) en der belang
stelling, deed aan dezelve 
eenen voortgang te beurt 
vallen, waarvan men weinig 
voorbeelden heeft gezien» 
In het begin der omwente
ling, die BEAUMARCHAIS, zoo 
wel als zoo vele anderen 
het spoor bijster maakte, 
was deze schrijver der eer
ste provisionele gemeente 
\ran Parijs, Weldra werd 
zijn leven bedreigd: men 

k 5 

\ 
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zag hem nu naar Holland 
dan naar Engeland vlugten, 
door de agenten der revo-
Ijitionnaire magt, beurtelings 
vogelvrij verklaard en vrij
gesproken , beschuldigd en 
gercgtvaardigd, in Frank
rijk bomende, om in de 
Abdij opgesloten te worden, 
de gevangenis verlatende, 
om andermaal de vlugt te 
nemen. Eindelijk bij zijne 
haardstede teruggekeerd, 
hield hij gedurende eenïgen 
t^d in de afzondering, en 
zijnen naam en de overblijf
selen eener fortuin verbor
gen, welke door de tiran
nen _niet was geëerbiedigd ge
worden , en overleed in 1799. 
™j JS de eerste geweest, 
die al de werken van VOL-
TAIRE vereenigde, om er 
eene volledige uitgave van 
*f bezorgen , eene noodlot
tige onderneming, later zoo 
menigwerf herhaald, en bij 
welke hij bijna eene millioen 

üvres-verloor. BEAÜMAR-
CHAIS bezat de hulpbronnen 
van geest en karakter, eene 
ïnet overleg gepaarde stout
moedigheid, een taai geduld, 
en vooral de gave, om te 
overtuigen. Zijn gelaat en 
«ijne uitspraak waren even 
levendig, over het eerste 
was altijd een fijne grimlach 
verspreid, daarenboven fes 
men m hetzelve eene zekere 
vrijmoedigheid, hem door 
het gevoel zijner begaafde 
«en ingeboezei " "—' -

eeije bijzon 
(?* ingeboezemd. Hij had 
»" de Grooten eene tói zon
dere houdin* JS* zeer inne

mend, zonder laag te zijn, 
de roem zijner schranderheid 
hielp hem veel. Zijne wer
ken zijn: l.o Mêmoimcon
tra les Sieurs DE GOESXAST-, 

: LABLACHE, MAUW, iïAn-
., jfAVD- (Memoriën tegen de 
Meeren, DE GOESMMY U 

ÏËLACHE,- 3IAMN, D'AR-
\FAUD) 1774—1775. De Abt 
i SABATHIER spreekt met veel 
lof over den goeden smaak, 
en de schranderheid, die in 
deze geschriften doorstralen: 
»Indiert BEAUMARCHAIS, zegt 
h i j , : niets dan deze Memo
riën had geschreven, zou 
hij nog onder het kleine ge
tal dier geletterden verdie
nen gerangschikt te worden, 
die bij de verdienste, van 
met even zoo vele duidelijk
heid als naauwkeurigheid 
te schrijven, de begaafdheid 
vereenigen, van den weét-
lusfc des lezers, door een 
even zoo verscheidenen als 
geestigen stijl opteweMce*. 
VOLTAIRE werd eenen oogen-
blik verschrikt over den 
roem, dien dezelve aan ha
ren schrijver gaven; hetweiK 
hem in eenen brief, waar* 
hij over den geest spraK, 
die in dit werk heerschte, 
deed zeggen: » ik gf10?* 
echter, datermcervereiscöt 
wordt om ZAÏRE en Mg»** 
te vervaardigen." Zien P 
deze wijze tegen zjjne g " 
heime angstvalligheden g 
ruststellende; * men *^ 
veeleer van naijver *<<» 
gen, indien men niet WÏ«' 
hoe vreemd dit gevoel ^ 

file:///faud
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VOLTAIBE was." — 2.° 
Memoriën, ter beantwoor
ding van die van WILLEM 
KORNMAN. Parijs 1787, — 
3«° EuGEiïlA, tooneeïspel 
in vijf bedrijven. De schrij-
ver begon zijne tooneelkun-
dige loopbaan met djt stuk-
Hij ontleende het ontwerp 
daartoe uit den Kreupelen 
duivel (Diable Bofleiiw) van 
LESAGE : eene juiste bepaling 
der standpunten, en gepaste, 
en voor het tooneel bere
kende gebaarden deden dit 
stuk bijzonder wel slagen, 
— 4.'° Les deus «mis (De 
beide vrienden) tooneeïspel 
in vijf bedrijven in 1770 ten 
tooneele gevoerd. Zeker ie
mand uit het Parterre zeide 
bij de eerste uitvoering vrij 
koddig: » Dijt stuk handelt 
nergens over, dan over een 
bankroet, mijne twintig stui
vers zijn dus ook naar de 
maan ," Hetzelve is geens
zins het meesterstuk des 
schrijvers. — 5-° De bar' 
hiervanSeville, in vier be
drijven , dat is het best ont
worpen , en het best uitge
voerde der werken van BEAU-
MARCHAIS. De karakters zijn 
er zeer duidelijk in ontwik
keld en worden er met kracht 
in onderhouden; er komt 
geen bedrijf in voor, of het 
biedt een onderwerp aan, 
fat op eene vernuftige wijze 
in verband is gebragt, en 
geestig en vrolijk in de bij
zonderheden i s ; van het 
«ene bedrijf tot het andere 
^vordt het "stuk al ingewik

kelder , tot dat het zich ein
delijk in het laatste op de 
gelukkigste en verrassend
ste wijze ontwikkelt. Q.a 

La folie journée, on Ie tna-
riage de FÏGAUO (De dwaze 
dag) of het huwelijk van 
FiGAno) blijspel in vijf be
drijven , 1784. Men zegt , 
dat er minder geest ver-
eischt werd, om hetzelve 
zamen te stellen, dan om 
hetzelve uittevoeren. Zeker 
%verd er tot beide veel ver
nuft vereischt. De tijd heeft 
de kritiek over het onwaar
schijnlijke van het vijfde be
drijf over het onbetamelijke 
van yerschillende gesteldhe
den , én over het onbeschaam
de van den stijl allerwegen 
met hekeïige kwinkslagen 
en al te uitgelatene woord
spelingen doorzaaid. — 7-° 
Tarare; zangspel in vijf 
bedrijven, waarvan het ge-
ringe belang den geringen 
opgang, dien hetzelve maak
te evenaarde. — 8»° Lanière 
coupable (De. schuldige moe" 
der) dat veeleer de schul
dige echtgenoote behoorde 
genoemd te worden. Dit 
tooneeïspel biedt gevaarlijke 
tafereelen aan, daarenboven 
is het opgeblazen van stijl; 
en gaat het met eene voor
rede gepaard, vol van de 
belagchelijkste eigenliefde, 
de rol van BEGEARSS , die 
in hetzelve voorkomt is even 
zoo ongerijmd als afschuwe
lijk van bedorvenheid. — 9-° 
Mémoire en réponse au ma* 
'mfeste du roi d'Angleterro 
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(Memorie ter heantwoorditig 
van het manifest des Ko-
nings van Engeland). Men 
stond verbaast dat een een
voudige partikulier zich ver
oorloofde , om in zijnen naam 
op de oorlogsverklaring van 
eenen vorst te antwoorden, 
en vooral daar de Fransche 
Minister eerst de uitgave 
van dit schrift veroorloofde, 
hoewel hetzelve door een 
besluit van den raad verbo
den werd. — 10-° Mémoi
res a LE COISTRE de Ver-
Sailles on me six époques 
(Gedenkschriften aan LE 
CoijfTHE van Versames of 
wpne zes tijdvakken), Pa
rijs 1793. De schrijver ver
g a l t in dit gesch'rift met 
even zoo vele belangstel
ling als kracht de verschil
lende gevaren, aan welke hii 
gedurende de omwenteling 
het geluk had te ontsnap
pen. AI deze werken waar-
door BEAUMACHAIS gedurende 
%W leven veel roem ver
wierf, ^ zullen hem bij de 
nakomelingschap nimmer ee
tten beroemden naam nala
ten. In het algemeen bood 
«y een zamenweefsel van 
sonderltngheden a a n , e n 
zelts in eene eetiw, waarin 
zoo vele zaken zonderling 
waren. I n e e n e n D U r ~ e r . 

stand g lo ren , én denzel-
ven noo»t verlaten hebben-

ejekleeden: deed^g/oote 
andelondernemingen, zon-
e r , n F«rys ooit iets te 

zijn dan een man der we-
reld; werd op het tooneel 
op eene voorbeeldelooze wijze 

: toegejuicht doorwerken, die 
niet tot.den eersten, ja zelfs 
niet tot den tweeden rang 
behöoren; verwierf den 
schitterèndstenroem der pro
cessen , die indien dezelve 
niet door hem gevoerd wa
ren , even zoo onbekend zou* 
[den zijn gebleven, als zij 
beïagchelijkwaren; verwierf 
zich den naam van groofe 
talenten te bezitten door ge
schriften , die men het spoe
digste vergeet, memoriënen 
factums namelijk. Men heeft 
in 1802 eene levensbeschrij
ving van BEAUMARCHAIS in 
het licht gegeven. GÜBM 
bezorgde in 1809 eene vol
ledige uitgave zijner werken 
in 8.vo Men kan over de
zen schrijver het tweede 
deel van het werk Cours de 

[Httèratwre van IA HABW 
raadplegen. 

: BEAUMARCHAIS. — Z i e 

BARRE. 

BEAUMEIAE (tATOBWnJ j 
ANGMVIEL BE IA) • » l'r' ! 
t&Vallerangues, iahetJM 
dom Aïais geboren, f } 
November 1773 te W 
overleden, behoorde wgf 
zeer vroeg tot den ra»? j D j 
beroemde Schrijvers- j 
"Denemarken geroepen. ; 
Hoogleeraar der &&»*-
schoone letteren, opendeJ 
zijnen letterkundigen cm 
dóór eene Verhandeling'0 
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in 1751 gedrukt en bijzonder 
wel onthaald werd; maar 
zijne onbestendigheid belette 
hém, zich tot deze bedie
ning te bepalen. Met den 
titel van Raadsheer en eene 
jaarwedde verliet hij Dene
marken. Daar hij zich ee- ; 
nigen tijd te Berlijn ophield, 
.zag hij aldaar VOLTAIRE en 
daar hij deszelfs lauwer* 

„krans had durven aanra-
«ken, werd deze onverzoen
lijk op hem gestoord.. De 
geschiedenis van, dien twist, 
die,zoo vete personaliteiten 

.en beleedigingen te weeg 

.hragt, vindt men,, ongeluk
kiglijk tot schande der let
teren , in al te veel boeken. 
Men weet, dat eene aanmer
king van een los stukje van 
XA JBEAUBiEiiLE Mes pensees 
genaamd er de eerste aanlei
ding toe gaf. "Dit wel door
dachte , maar al te vrijmoe
dige en veel berispelijks be- I 
vattende geschrift wapende 
het hooger gezag tegen hem, 
en in 1753 te Parijs ko
mende, werd hij in &.&Bas-
tille opgesloten. Naauwe-
lijks had hij dezelve verla
ten , of hij gaf zijne Gedenk
schriften 'van MdlNTEmx 
in het licht, waardoor hij 
zich eene nieuwe opsluiting 
in die koninklijke gevange
nis op den hals haalde. 
Nadat LA BEAUMELLE ander
maal in vrijheid was ge
steld , trad hij met de doch
ter van den lieer LAVAYSSE , 
een beroemd advokaafc te 
Toutouse, in den echt. Eene 

hofdame riep hem in 1772 
naar PHanjs, en wilde hem 
aldaar bepalen door hem ee-
nen post bij de Bibliotheek 
des Konings te bezorgen; 

• maar hij. had er niet lang 
genot van, daar eene borst-
zinking hem aan zijn vader
land en aan de letteren ont-
weldigde. Hij heeft eenen, 
zoon en eene dochter nage
laten. Zijne werken zijn: 
h° Défense de Vesprit des 
lois (Verdediging van den 
geest der wetten) tegen den 
schrijver der, kerkelijke be-
rigten, welke niet kan ge
lijk gesteld worden, met 
die, welke de president DE 
MONÏESQÜIEÜ zelf in het licht 
gaf; — geene van beid© 
kunnen in alle opzigten vol
doen, -r-, 2>°, Mes pensees 
etc (Mijne gedachten enz.) 
in 12.1"0 welk stukje, hoe
wel er veel geept in door
straalt , zijnen roem niet ge
handhaafd heeft; ongetwij
feld omdat het voornamelijk 
gegrond was, op de verme
tele en noodlottige beginse
len, die in hetzelve vervat 
zijn; en omdat dergelijke 
roem altijd voorbijgaande is» 
— 3-° Mémoires 'de Madame 
DE MMXTJEXOX (Gedenk
schriften van Mevrouw SE 
MAISTESON) 6 dl.n in 12.° 
die door 9 deelen Brieven 
(Zie MAINTENON) gevolgd 
werden. Men heeft er vele 
daadzaken in gewaagd en 
andere onkennelijk gemaakt j 
men schrijft aan deze dame 
redeneringen toe3 volmaakt 
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strijdig met de denkwijze j 
welke zij bestendig heeft 
aan den dag gelegd; de stijl 
heeft nog de bescheidenheid 
noch de waardigheid, die aan 
de' geschiedenis passen. — 
4-' 'Letttes d M> DÉ VOL-
ZAIRE, 1761 j in 12.0 Völ 
kracht en. geest. De schrij
ver had de Eemo van Lo-
xtEWTj-g XIV' met aantee-
kenïngen, in 3 dl." in 12.° 
in het licht gegeven* VOL-
TAIRE had deze aanteèke-
ïiingen in een los stukje we-
derlegd, Bijvoegsel tot de 
eeuw van. LODEWIJÜ XIV,. 
genaamd. LA BEAUBIEME 
gaf in 1754 een afitwoord 
op dit Bijvoegsel in het licht, 
dat hij in 1761, onder den 
titel van Brieven liet her
drukken. - , 5.0 Gedachten 
van SEXEKA in het Latijn 
en m het Fransch,' in I2.0 
in den smaak der Gedachten 
van CICERO, door den Abt 
UJMVÊT, dien hij nagevolgd, 
maar niet geëvenaard is . — 
6- Aanieekeningen op de 
Menriade, Parijs, 1775, 
2 dl.n i a 8.vo E l . s tpaa I fc 

naauwkeurigheid en smaak 
» - door, maar er komen al te 
^e

0
eI_oe«zeIingen in voor.— 

7' Eene vertaling in hand
schrift der Oden van H O -
M M . _ 8.o Mengdmr_ 

IA' m e1? i n handschrift, 
S?nf*Weïe ïnen ^estigé 
dingen zal aantreffen. De 
schrijver was van natuur tot 
J * ™ i n S genegen. Zijn 
2 * t w . w a s openhartig, 
m a a r v«»g en onrustig. Ziln 

Godsdienst was zoo weini» 
bepaald, dat sommigen hem 
als Protestantsch en anderen 
als Catholijk doen Voorko
men i Al was hij ook een 
hevige tegenstrevervan Voi-
TAiRE, zoo bezat hij toch 
grondbeginselen t die niet 
zeer veel van die van deni-
postel des ongeloöfs verschil
den.' Men heeft i,A BEAU-
MEtLE hooren zeggen.' * Nie
mand schrijft beter dan Vot-
TAÏRÉ. . . Hoe komthetdan, 
vraagde hém iemand, dat 
gij hem zoo schendt en las
tert? . . . Omdat, antwoord
de hij, mijne werken daar
door des te beter verkocht 
worden * en ook, omdat hij 
mij in geen enkel zijnet 
schriften spaart." JEenant
woord , dat op de ondub" 
belzinnigste -wijze, de twee 

f
roote beweeggronden, a/ier ; 
andelingen onzer gerucht- j 

makende schrijvers, het ei' t 
genbelang en den hoogmoed, | 
duidelijk uitdrukt. 

BEAÜMONÏ HES ADRETS. 
— Zie ADRETS. 

BEAUMONT DE PEBBFIXE-

Zie PEREFIXE. 

BEAUMONT (GOTFRIED »E) 
te Bayeux geboren, gf 
van den H? Stoel in ü j j 
lardyë, volgde KAKEÏ< 
Anjou, broeder van den ne 
ligen LODEWUK, in W»*" 
nfgheid van Kanselier, n* 
het koningrijk Napels- w 
scheen den titel van P««se 
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lijk Jfapellaan te hebben, en 
in 1265 zond hij den koning 
van Sicilië 3,000 ruiters tot 
hulptroepen, welke hij té' 
Mantua verzameld had* 
(VELLY Geschiedenis van 
Frankrijk, Dl. 5 , bladz. 
376). Bij zijne terugkomst 
tot Bisschop van Laon be
noemd zijnde, nam hij in 
het jaar 1272, bij de kroo-
riing van PHILIPPUS den. 
Stoute, de bediening van 
Pair waar, en overleed in 
het volgende jaar. Hij was 
een deugdzaam Prelaat en 
bezat uitstekende verdien
sten. 

BEAUMOJNT (FRANCISCUS) , 
in 1585 in het graafschap 
ïueicester geboren, overleed 
i t t- ï6l5 in den Moei van 
zijn leven. Hij vervaardig
de voor het Engëlsche too-
neel vele treur- en blij
spelen , die zeer werden toe
gejuicht. Zijn vriend, FXJBT-
CHEB, was hem in het za-
menstellen dier stukken be
hulpzaam. Deze twee man
nen Avaren mededingers zon
der ijverzuchtig te zijn. 
Hunne werken zijn in 1711 
gezamenlijk in eene fraaije 
uitgave, 'in 7 Dl." in 8.v° 
in het licht verschenen. 

BEAÜJVIONT (WiiitEM Bo-
BEUTUS PHIMPPUS JOSEPHUS 
GEANDE) Pastoor van Saint-
Aricola* te Bouanen, zijne 
geboorteplaats, overleed in 
de maand September 1761, 
en werd door zijne kudde3 I 

welke hij stichtte en onder-
rigtte, betreurd. Wij bezit
ten van hem eenige gods
dienstige werken , die hier, 
en daar-wel van verheven
heid ontbloot zijn, doch die 
niet dan vruchten van deugd 
kunnen voortbrengen: 1.° 
De Vlmitatiop, de la Sainte 
Viêrge {Over de navolging 
der heilige Maagd) in 18.° 
— %° Pratique dèladevo-
tion au divln coeur dé Js-
sus (éodbruchtigè oefening 
tot het. heilige hart van'Jjz-
sirs) in 18;° — 3.° Exercice 
dit parfait Chrêtièn {Oefe
ning van den voltiiaa/iten 
Christen 1757, in 24.° — 
4.° Vie des Saints (Levens 

'der Heiligen) 2 Dl." — 5.° 
Mèdiiütions pour toüs les 
jours de Vannée (Ovërtöe-
gingen voor eiken?'dag'van 
het jaar) enz. 

B E A U M O N T (CjHRlSTOFFEr, 
DE) in 1703 op het kasteel 
Roque in het bisdom Sarlat, 
uit eene oude familie gebo
ren , vereenigde door de zorg 
zijner moeder van zijne 
kindschheid af met zucht tot 
orde, eene groote gestreng
heid van zeden , en een' die
pen eerbied voor alles, wat 
den Godsdienst betreft. Den 
Geestelijken staat omhelsd 
hebbende, werd hij kanonik 
en graaf van Lyon\ in 1741 
Bisschop van Bayonne, en 
in 1745 ging hij tot het 
Aartsbisdom van Vienne o-
ver. LODEWIJK XV., hem. 
in 1746 tot den zetel van 
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Parijs benoemd hebbende, 
schreef hem vergeefs twee
maal om hem in die benoe
ming genoegen te doen ne
men, en de Prelaat gehoor
zaamde niet, dan aan de 
uitdrukkelijke bevelen,wel
ke hij als den uitdrukkelijken 
wil Gods beschouwde. De 
geheele wereld weet op welk 
eene wijze hij dien moeijelij-
kepost bekleedde; doorwelke 
mengeling van zachtmoedig
heid en standvastigheid zijn 
ijver zich nu eens tegen den 
beklagenswaardigen voort
gang der ongodsdienstigheid, 
dan weder tegen de kunstgre
pen eener sekte, die voor de 
rust der Kerk, naarmate zij in 
schijn zich in derzelver boe
zem wil vestigen, teneinde 
«aar des te zekerder te gron
de te doen gaan, nog ge
vaarlijker i s , verzette. De 
grondbeginselen, dié de han
delingen van DK BEAÜMONT 
xn die rampzalige tijden on
veranderlijk bestierden, ver
wierven hem de achting zelfs 
van diegenen, welken hij al 
den tegenstand van het Chris
telijke priesterschap meende 
te moeten bieden. Hij begon 
dezelve te winnen door de 
kalmte en gelijkheid van 
jnej» Waarmede hij al de 
»a Ungschappen, die het ge-
vp/g van zijnen ijver en van 
zijnen moed waren, verdroeg. 
W W H K XV. was steeds 
teeder en innig aan hem 
verknocht; de Engelschen 
waren ondanks de vooroor
delen der scheuring en der 

ketterij» zijne bewonderaars; 
de koning van Pruüsen 
zwaaide zijner standvastig
heid den grootsten lof toe. 
Na verschillende stormen, 
aan zijn Bisdom teruggege
ven , hield hij zich bezig 
met de kerkelijke tucht te 
handhaven, op welke hij, 
naar mate de zedeloosheid 
toenam, des te sterker aan
drong : met onophoudelijk 
over zijne gelief koosde kud
de te waken, dezelve te 
onderwijzen , en tegen die
genen , die zich zoo geheel 
ten onregte den naam van 
wijsgeeren toeeigenen, te 
verdedigen: met de dvyaling 
onbeschroomd te bestrjjden, 
en dezelve door de schitte
rendste onderrigtingen en 
strengste censuren te ver
pletteren. Bij zijnen dood, 
voorgevallen den 12 Decem
ber 1781, had er een roe
rend tooneel plaats; d w 
duizend armen ^stormden 
de deur van het bisschoppe- , 
lijk paleis, vraagdeneene 
Vadex-, en kondigden d 
klaagtoonen en gezucht h« 
groote verlies aan, hetwj 
de hoofdstad geleden na"-
Er waren meer dan' 
geestelijken, en meer 
vijf honderd andere P»* 
nen, die enkel van de w» 
daden van dien ™ff% 
prelaat bestonden. »e , 

voornamelijk ten opflP» maagden, dieophetpunt^ 

den van door eenen W" 
tenden adem te verwelf 
dat hij zijne liefdadige *ol° 

duizend 
dan 
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aanwendde j om hunne deugd 
in veiligheid te brengen; 
ten opzigte der jongelingen 
om hun eene Christelijke 
opvoeding te bezorgen. Zijne 
liefdadigheid was zoo rijk 
in hulpbronnen, dat lieden, 
cUe weinig met hem bekend 
waren, beweerd hebben, dat 
hij zoo vèïe ongelukkigen 
enkel ten koste zijner naauw-
keurigheid, om zijne eigene 
schuldeischers te betalen, 
te hulp kwam; en men heeft 
een vermogend en deugdzaam 
burger, hét grootste gedeelte 
zijner bezittingen zien aan
bieden , om, zoo als hij 
zeide, de schulden van zij
nen stervenden Bisschop 'te 
betalen, en om zijne nage
dachtenis voor eene vlak, 
die op den Gfpdsdienst zou 
kunnen terug komen , te be
hoeden; doch hij zag wel
dra dat hij zich vergist had. 
De goede orde, die in de Imïs-
selijke zaken van den Pre
laat heerschte, zijne spaar
zaamheid , zijne zuinigheid, 
zijne persoonlijke bekrompen 
ne levenswijze; dit alles be
lette dat de schaf, waaruit 
hij onophoudelijk putte , niet 
werd uitgeput. De Heer 
Ö'AQUIN DE CHATEAU-LIQN , 
heeft in het volgende vier
regelig vers eene juiste be
schrijving van hem gegeven t 

Austère dans ses moeurs, vrai 
dans tous ses discours, 

Plein de 1'esprit de Dieu, qui 
1'anime et 1'embrase, 

Ou libre, ou dans les tev$, il 
*.??* jwndre toujoura 
JU. DERI„ L 
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La fermeté d'AMBRoxsE alafoi 
d'ATHANASË. 

Wij bezitten van hemeen 
groot aantal Herderlijke in-
strucüë'n, die vol zalving en 
kracht zijn, diegene, waar
in de Prelaat de heersenen-
de dwalingen bestrijdt, en 
tegen J. J. KOUSSEAU (Zie 
dat artikel) tegen VOMAIRE 
tegen den Belisarius van 
MAEMONTEL enz. in het strijd
perk treedt, worden vooral 
zeer op prijs gesteld. De 
verzameling zijner Mande
menten en Herderïpke In-
struciiën is in een dl. in 
4. t0 in het licht gegeven. 
Eene kostbare verzameling „ 
Avelke zeer geschikt i s , om 
de goede grondbeginselen r 
het gezag der Kerk, de or
thodoxie te handhaven, en 
de nieuwe dwalingen te ont
maskeren. Het is te. bejam
meren, dat men eene van de 
voornaamste dezer Instructi-
ën, waarin de regten der 
Kerk op eene voortreffelijke 
Avijze zijn aangetoond, heeft 
weggelaten. De Heer FER-
I E T heeft zijne lijkrede ge
houden j Parijs 1784. 

BEAUMONT (ANTONIÜS FRAN-
cïseus Burggraaf DE) , neef 
van den voorgaande, werd 
den 3 Mei 1733 op het kas
teel Êogue, in Perigord ge
boren. Hij bepaalde van zij
ne jeugd af zijne keus tot 
het zeewezen, en bekleed
de weldra op de koninklijk© 
vloten eenen rang, 4ie met 
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zijnen naam en de onder
scheiding, v/elke zijne fa
milie genoot, geëvenredigd 
was. Èij den langdurigen en 
moord dadigen slag van Oues-
'sant, benieesteide de burg
graaf DE BEAUMONT, het 
fregat Juno komraanderende, 
het fregat Ie Fow, een der 
best beaeilde schepen van 
Engeland," en nam den ka
pitein WÏNBSOR gevangen, 
dien hij niet de grootste 
onderscheiding behandelde. 
'Om het aandenken aan de 
roemrijke Fransche zeedaden 
te vereeuwigen, liet de JEfo-
ïiing van dien slag eene 
ïeekening vervaardigen, en 
gaf den burggraaf DE BEAU
MONT eene kopij van die 
schilderij ten geschenke. De 
omwenteling gekomen zijn
de , zag die bekwame zee
man , de schitterende toe
komst , welke zich voor hem 
opdeed, verdwijnen. ''Het 
edele karakter hetwelk hij 
Sn de vergadering der ede
len van Agen, ten tijde van 
het gezantschap aa» 'de Sta
len generaal, en bij de wet
gevende vergadering, waar
van hij lid was, ten toon 
spreidde, verwierf hem ee-
«en nieuwen roem. Toen 
het der vernietiging van den 
adel gold, sprak hij met 
saïk eene kracht en wel
sprekendheid, dat hij de be
wondering zijner vijanden 
tat'zich<'trok. Hij liet in 
den Fransche Merc'urmse&x 
vertoog tegen de afschaffing 
van den adel plaatsen, waar

van MALLET-DU-PAN gezegd 
heeft: » De omwenteling 
heeft geen zoo stout, kaa 
krachtig en een vrij man 
waardiger stuk opgeleverd." 
De staats - ambtenaren wil
den weten of de Heer DE 
BEAUMONT dat vertoog als 
het zijne erkende of lochen. 
de. » J a , gaf hij ten ant
woord , het vertoog in het 
Fransche dagblad en in den 
Bïercurius geplaatst, is van 
mij. Men heeft mij mijne 
fortuin ontnomen, ea ik heb 
geene klagt geuit. Men wil 
mij het ken teeken van 
Fransch \ ridder benemen; 
doch wie kan mij beletten» 
om te geloovén, dat de adel, 
eenmaal door roemrijke daden 
verkregen, niet anders dan 
door misdaden kan verloren 
worden ? De HeernE BEAU
MONT overleed te TouloiW 
den 15 September 1S05. 

BEAUMONT (MAEUMPWK; ! 
CE DE),,den 26 Apnl 17 
geboren in 1780 te Parf 
overleden, is yoordeelig Be
kend door een groot aan» 
werken voor de opvoedd
en het onderwijs der jei'̂  
bestemd, als': Magazp^f 
kinderen, Magazijn voorjw 
gelingen, Magazijn worj«l' 
ge juffers, MagaZ^J" 
armeti, de Amerik'fclZ. 
Vrouwen, ofhelbeiof^. 
den Christenen Godf^ 
door natuurlijk lm* * 
enz.' Dit laatste wei*»" 
wolk uit 6 dl.n in l ^ g . 
staat? bevat verhevener 
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zigieii en ernstiger aanmer
kingen dan de eerstgenoemde; 
de schrijfster gaat somwijlen 
in hetzelve tot systematische 
bespiegelingen over ^ en 
Schijnt vari haar stuk aftegaan, 

* doch hare bedoelingen zijn o« 
ver het algemeen gezond.; wijiï 
en nuttig* In hare verlichte 
devotie of Magazijn voor 
godvruchtige personen $ wor-; 
den eenige dingen gevonden, 
die aanleiding tot kritiek 
zonden kunnen gevett * en 

Welke een weinig meer'om-
zigtigheid zou hebben kun
nen vermijden.; 

ËEAÜNË (JAC/ÖBÜS' M) ba
ron vart Samblanpai opper-
bewindhebber der1 geldzaken 
onder FRANCISCÜS 1, ? nam 
dien post tot genoegen van 
dien vorst waar s totdat LAU- ! 
TREÖ bij gebrek van den 
ontvangst der sommen, die 
voor hem bestemd waren , 
het Hertogdom Milane had 
doen verloren gaan. Toen 
de Koning den opperbewind-
hebber hierover bitse ver-
wijtingen deed, verontschul
digde zich deze door te zeg
gen, dat op denzeïfden dag 5; 
waarop de gelden voor Mi-. 
lane gereed gemaakt, wa
ren, de Koninginne - moe-i 
der op dé schatkamer geko
men was, om van hem al 
datgene te vragen, wat men 
haar van hare jaarwedden 
en van de inkomsten van 
Valois, Touraine en An-

jou, waarvan zijhet'vrucht-
1.1 
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gebruik had, verschuldigd 
was, hem verzekerende, 
» dat zij invloed genoeg had, 
om hem te redden, indien 
hij aan haar verzoek voldeed t 
en om hem ongelukkig te 
maken, indien hij haar voor 
het hoofd stiet." De Koning 
zijne moeder hebbende la
ten roepen, bekende zij, dat 
zij het geld ontvangen had, 
doch loochende, dat men 
haar gezegd had, dat het 
datgene was, hetwelk naar 
Milane moest worden ge
zonden. $AMBÏ»ANC>I werd 
het slagtoffer dier logen. 
De Koninginne-moeder drong 
zoo sterk op zijnen dood aan 
dat hij in 152? wegens mis
daad van diefstal van 'slands 
penningen aan de galg van 
Montfaucon werd opgehan
gen, f lij stond langen tijd 
op de ladder eer het dood
vonnis aan hem voltrokken 
werd, steeds nog genade 
verwachtende, doch zijne 
hoop was ijdel* Zijne na
gedachtenis werd eenigen 
tijd later geregtvaardigd» 
De Abt GERVAISE , merkt in 
de Levensbeschrijving van 
den heiligen MARTINVS van 
Tours, op, dat het SAM-
ELANgAï (dien hij in plaats 
van BEAUKE, FQURNIER noemt) , 
was, die FRANCISCÜS aan
raadde, om het traliewerk, 
hetwelk 'het graf van den 
H. HÏARTINÜS omgaf, weg 
te nemen, en voegt er bij: 
» vijf jaren Jater, op den
zelfden dag, waarop de tra-
es 
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Hén weggenomen waren, 
werd hij op eene valsche be
schuldiging , veroordeeld, om 
opgehangen te worden, en 

' welk vonnis ook werkelijk 
eenige dagen daarna te Mont-
faucon, in het regtsg-ebied 
van de priorij van Saint-
Martin-des-C/iamps, aan 
hem voltrokken werd." 

BKAUNE(RENEAUD DE)werd 
in 1527 te Tours geboren. 
In den beginne koos hij de 
balie, doch later den Gees
telijken staat omhelsdhebben-
de , werd hij tot het bisdom 
Mende, tot het Aartsbisdom 
Bourges, en eindelijk in 
1596 tot dat van &»* be
noemd. Hij bragt veel toe 
tot de bekering van HENDRIK 
IV. CLEMENS VIII. ge
stoord , dat die Prelaat de
zen Vorst zonder voorkennis 
van het hoofd der Kerk de 
absolutie gegeven, en een 
voorstel gedaan had, om ïn 
Frankrijk eenen Patriarch 
aantestellen, weigerde hem 
zijne bullen, en verleende 
hem dezelve eerst zes jaren 
later. D E BEAUNE onder
scheidde , zich bij de verga
deringen der Geestelijkheid? 
bij de Staten van Blois, al
waar hij in 1588 den voor-
zitterstoel bekleedde, en 
voornamelijk bij de conferen 
tie van Snres'ne. Hij ver 
eenigde mét een verwonder
lijk geheugen, eenen zeer 
doordringenden geest, en 
«en standvastig karakter. 
De Markgraaf PAOT,MY D'A R-

GENSON verhaalt' eene bijzon
derheid , betrekkelijk de le
venswijze van dien Prelaat, 
welke wel verdient, over
genomen te worden. » Hij 
had, zegt hij, den zeld-
zaamsten eetlust, was ge
noodzaakt om zes maaltijden 
in "een etmaal te nemen, 
telkens om de vier uren, en 
was verpligt geweest, om 
dispensatie te vragen, om 
zonder nuchteren. te zijn Mis 
te mogen lezen, hetwelk den 
Priesters inhet algemeen ver
boden is. Verre, dat deze 
veelvuldige spijzen zijnen 
geest stroef maakten, was 
hij nooit loom, dan wanneer 

, hij behoefte had, om te eten. 
Hij durfde geene ligchaams-
bewegingen nemen, wijl de
ze zijnen eetlust vergrootten, 
doch' was, zoodvahij van talel 
opgestaan was, onafgebroken 
irzijnesiudeerkamerwe^-
zaamJ'Hij overleed als .groot 
aalmoezenier van Frmhnjh, 
en commandeur der orden ds 

konings in 1606 in den ou
derdom van 79 jaren^ g 
bestaat van hem: *•<_" 
Psautier (Bethoek derPsal 
men) in het Fransch ver 

'ta.aU, Parijs 1586 w * 
2.o Rêformation de l *w&J 
site de Paris (Verbeterd 
der universiteit vanftir'J ) 
in 1599 op bevel des kon'g 
vervaardigd, Parijn, J°v 

en 1661 in 8.v0 

"BEAUKE (FLOKUIONÏ »B); 
Raadsheer bij het Jauds-f 
regt van Blois, uit dc^U' 

http://'ta.aU
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familie, als de voorgaan den 
gesproten, was zeer naauw 
met DESCARTES verbonden. 
Hij is de uitvinder van ee
nige sterrekundige werktui
gen, en overleed in 1652. 
Deze wiskunstenaar is be
roemd wegens een vraag
stuk, hetwelk zijnen naam 
draagt. Hetzelve bestaat 
üv het trekken van eene 
kromme lijn met bepalingen, 
die deze bewerking moege
lijk maken. DESCARTES loste 
dat vraagstuk op, en moedigde 
den uitvinder door lofredenen 
aan. BEAUNE, door die lof
tuitingen aangespoord, vond 
een middel uit, om den aard 
der kromme lijnen , door de 
eigenschappen van derzelver 
raaklijnen, te bepalen» 

BEAUNOIR (ALEXANDER LO-
ÏJEWIJK BERTRAND ROBINEAU 
bijgenaamd) zoon van den 
Notaris ROBINEAU, oud Se
cretaris des konings, werd 
den 4 April 1746 te Parijs 
geboren. Hij begon reeds 
vroegtijdig onder den naam 
van BEAUNOIR (eene letter-
verzelting van ROBINEAU) 
voor het tooneel te werken, 
en deed zich door eenigeop 
eene aangename wijze voor
gedragene kleinigheden on
derscheiden. Een zijner 
vrienden hem intusschen, 
eene bediening bij de ko
ninklijke bibliotheek bezorgd 
hebbende, scheen de Heer 
BBIVNOIR van de tooneel-
kundige loopbaan aftezïen. 

en nam zelfs de kleine orden 
aan; doch had hier weldra 
berouw over. Hij liet de 
Liefde als bedelaar, een 
klein stukje, hetwelk meer 
dan vrolijk was, ten tooneele 
voeren; de Aartsbisschop van 
Parijs hem bevolen heb
bende om hetzelve te her
roepen, of het wereldsch 
kleed weder aan te trekken, 
koos de jonge Abt deze 
laatste partij. Hij begaf zich 
naar Bordeaux, en nam het 
bestuur van den schouwburg 
op zich; doch in deze on
derneming niet heel wel ge
slaagd zijnde, verliet liij 
Frankrijk in 1789 en begaï 
zich naar België. Hij liet 
kort op elkander de afge
rukte maskers en het too-
neelstuk, getiteld t Van der 
Noot, voorstellen. Dit laatste 
voortbrengsel, waarin de 
schrijver de regels der too-
neelkundige zamen steil ing 
voor het grootste gedeelte over 
het hoofd heeft gezien, le
vert door gebrek aan zamen-
hang en de verwarring, die» 
in hetzelve heerschen, een 
getrouw tafereel Pan het tijd
perk , hetwelk hij heeft wil
len schetsen. Degrootebe-r 
langrijkheid van eenige staat
kundige tooneelen , de schan-
dehjkheid der voorstellingen, 
en de onbeschaamde stijl 
leveren een mengelmoes op» 
waarvan eenige stukken vaft 
het Engelsch tooneel slechts 
het model toonen. Wat zijne 
afgerukte maskers betreft^ 

1 3 
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die voorgewende geschiedenis 
der Belgische omwenteling, 

° is niets dan een schandelijk 
verdichtsel, aan hetwelk 
zijne i losbandigheid en boos
aardigheid den onvermijde^ 
lijken uitslag van dusdanige 
voortbrengsels verzekerd 
hebben. Bief uitzondering 
van eenige bladzijden, scheen 
dit wérk door eenen spion, 
die de zaken van eenen ver
keerden kant beschouwd had, 
geschreven te zijn, en de 
schrijver heeft dit zelf zoo 
wei, gevoeld, dat dit ten 
naaeten hij het tafereel i s , 
hetwelk hy zelf heeftopgel 
hangen. BpATOom hield zich 
vervolgens met de Kedaktie 

3 *"? dafWad 4e Wreker 
geüteld, fae2%s h e t w d k 

geheel e n al tegen de grond
d o e l e n de* . ^ ^ 
wentehng ĝerigfc w a S f D i t 
dagblad, bleef evenwel niet 
laqgfogfaan. B^vmts.ver-
k ( t Brwsel, ' doorreisde 
achtereenvolgend Ylamdl 

te &L. Petersburg directeur 
der d?ie schouwburgen des 
J°&* ïu 1801 keerde h j 
aaa». jam vaderland >i-ng , 
f**® hij met onderschei' 
fi! vreemdelingen, waaiv 

£ 3 ^ P * ^ * " * bevond, 
S r > bl-̂ iS3eïi„g 
van P ? * M d i § ' 0 «fib&ng 

W k e n geplaatst, en over

leed in het jaar 1823. Hij 
heeft eene menigte stukken 
ten getal© van 200 laten 
yertoonenj doch derzelver 
getal is te groot, om van 
elk derzelvé eene nadere 

; ontwikkeling te J.eyerenf 

' BEAUKAIN (JOANNEP DE) den 
17 Januarij 1696 te Aix-en-ïs-
sart jn het graafschap Aftoif 
geboren, ontleende zijnen oor
sprong van de oude landyoog-
den van Beaurctin, hetwelk 
niet verder dan drie vrieren-
deeluurs van hetzelve verwij
derd is, In zijn 19 jaar kwam 
hij te Pari/s, en legde zich 
onder dén beroemden PETRUS 
MO.UI.ART. SANSON, koninklij
ken Geographist, op de aard
rijkskunde toe. Hij maakte 
zulke snelle vorderingen, dat 
hij 25 jaren oud zijnde, met 
denzelfdcn titel jbeschonken 
werd. Een altoosdurende Al
manak, ' welke hij uitvond, 
en waarmede IIODEWIÏK A V . 
zich" een twintigtal jaren 
vernjaakl- heeft, verschaf 
hem de eer, om by b> « ' 
in kennis te geraken» voor 
welken hij een aantal plan
nen en kaarten vervaardigde; 
welke' alle optetellen, wy 
overbodig achten. Doch het
geen •'''. het zegel op zyncn 
roem drukte was : Ue

t
 i0^ 

graphische en miMiain? ƒ** 
schrijUng van de veW°o* 
ten ' van Luxemburg• «J1 

1600 totlGU ,ParijsVW' 
3 DI.n infol. De eer,wel
ke hij genoot, om aan «-
opvoeding van Mgr.del»'1' 

http://Mo.ui.art
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phin mede deel te hebben, 
bezorgde hem in ,1756 een e 
jaarwedde. Behalve zijne 
aardrijkskundige talenten 
was hij ook zeer ervaren in 
onderhandelingen. De Kar
dinaal FJUEURY en AMELOT 
hadden meermalen reden, 
om zich te verheugen, dat 
zij hem bij moeijelijke voor
vallen gekozen hadden. In 
1761 te Verswilles door eene 
opstopping van het water 
aangetast, werd hij door de 
geneesheeren en heelmeesters 
des XConings, welke die 
Vorst hem zond, gelufckig-
iijk geholpen, zoodat deze 
eerste aanval niet doodelijk 
yoor hem was; doch de oor
zaak der kwaal was niet 
weggenomen. Hij overleed 
san dezelve te Parijs den 
ï ï Februarij 1771. Zijn zoon 
trad in zijne voetstappen. 
Wij bezitten van hem: 1.° 
ha Campagne dn grand 
COXDÊ de 1674 (De veld-
togt van den grooten CoNr 
DÉ van 1674), Parijs 177'5, 
in fol. T— 2.° L'Mstoire des 
(jïialrs dernières Campag
nes de TVRÉXNE (Geschie
denis der vier laatste veld-
Ugten van, TUREWXE) , Pa
rijs , 1782, 1 Dl. in fol. 
Hij tracht in dit laatste werk 
te vergeefs de afschnwelijk-
heden, in het Paltsgraafschap 
gepleegd als fabelen te doen 
beschouwen. Zie het ge
schied- en letterkundig dag
blad, 15 Maart 1783 Wadz. 
409. 

BKAUREGARD. — Zie BE-
RIGABD. 

BEAUREGARD , een redenaar 
onder de Jesuiten, in 1731 
te Pont-a-Mousson geboren, 
zag de orde vernietigen, 
welke hij omhelsd had. Hij 
had zich als gewijd rede
naar, reeds eenen naam ver
worven , en vervolgde de 
loopbaan, waarvoor de natuur 
hem scheen gevormd te heb
ben. Een oordeelkundige 
vergelijkt zijne voordragfc 
met die van DEMOSTHENES. 
Zijn stijl was niet zeer naauw-
keurig én niet altijd dezelf
de s dan eens verheven, dik
wijls eenvoudig, somwijlen 
zelfs plat en in den volks-
trant, doch dezelve was weg-
slepend, en zeldzaam kwam 
men uit zijne preek, zon
der diep doordrongen te zijn 
van de groote waarheden, 
welke hij verkondigde. Hij 
hield in 17S9 aan het hof 
de Vaste-over wegingen, en 
bragt aan hetzelve eenen 
grooten indruk teweeg. Do 
vrijheid,. waarmede hij de 
ondeugden berispte, de le
vendige schildering welke 
hij van de bedorvenheid der 
ongebondene zeden en van 
de ongodsdienstigheid zijner 
eeuw maakte, mishaagde aan 
zekere personen 5 in datgene s 
wat slechts algemeens, ge
zegden waren, dachten zij 
afbeeldingen te erkennen5 
die hun geleken; zij deden 
den Prediker als eenen niui-

1 4 
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teling en dvteepei' voorko
men. Pater BEAUÈEGARD 
dacht voor den storm te moe
ten wijten, Hij begaf zich 
naar honden: men zegt dat 
hij er "met weinig vrucht 
werkte. Hij was gelukkiger 
in Vlaanderen en Duitscli-
land': ' daar wisi men zijne 
verdiensten oj> prijs te stelr 
len. Hij predikte te Maas
tricht ? te Keulen, in vele 
andere' steden, en werd er 
met al den eei'bied en al de 
toejuiching onthaald, die 
men aan zijne talenten, aan 
aijnen ijver en aan zijne ver
diensten verschuldigd was. 
«ij was sedert eenigen tijd 
Overste van den 'Mont-Vd-
lerien geweest, alwaar men' 
eene school voor het pre
dikambt dacht op te rigteh j 
fen aan welker bestuur hij 
freel zou hebben toegebragt 
fZie tfütawfi eri' BEAWAÏS ; 
.uitschop van Sé'nez). Hii 
overleed in 1S04 op het kas
teel van Groninck, bij de 
godvruchtige P r i n t s SOPHÏA 
VAN HOHEOTOHE, dié hem 
niet hare achting vereerde 5 
ïia egöe-naauwkeurige over-
Jpga van zijne predikatïën 
jehebben gehouden, schonk 
fuj dezelve "bij zijnen uiter
sten wil a a i ï d e j e s u i t è n 

fn1Tff***"**' Na 'de5her-
sieuing v a n hei wettige ge
zag > » j ? Zi jng ^ d i M ë n 
» Frankrijk tefuggébragt', 
alwaar men in 181?,'onder 
fn titel van ^ « t y ^ $ * 
hermans- dit, F^re- BEAVHF-

uittreksel der schoonste heeft 
in het licht heeft gegeven. 
Wij Willen 'hier, en als een 
staaltje van zijnen stijl, en. 
tevens als eene buitenge
meen •> opmerkenswaardige 
zaak ? mët betrekking tot 
hetgene wat later gebeurd 
is ," eenen trek uit eene leer? 
rede aanhalen, dertien ja» 
ren voor de Fransche om
wenteling in de Lieve-VroÜT 
we-kerk te Parijs uitgésprb» 
ken'; »JaHeer!!,riepJiijmet 
den geest van ingeving vit', 
» ja , uwe tempels zullen be
roofd en vernield, uwé fees
ten afgeschaft, uw naam ge
lasterd, uw dienst Verban
nen wordeh! Maar wat hoor 
ik,grootëGod? Wat zie iü? 
Op de heilige gezangen, die 
déze gewijde' gewelven te 
uwer eer deden weergalmen, 
Volgen Vuile en ontuchtige 
liederen! En gijeerlooze 
godheid van het Heidendom, 
wnlpsohe'VENüsl- zelfs gil 
kom£ hier op eene verme
tele Wijze, de plaats van 
dert levenden'God innemen, 

gij komt óp ^TVZ den Heilige 4er lleihgen 
ziften, om de zondige WJ-
i-pok* mver nieuwe aanM" 
4ers te* ontvangen. fe" 
voorzegging, helaas! die 
revolutionnaire woede n_ 
dan al te naauwkeurig e_ 
vuldlieeft, Pater Wv**> 
GARD had eene leerrede «« 
de slechte boeken verw 
digd. ;Men verzekert, «• 
hij dezelve nooit heefM» 
gesproken, of men brflgt"e" 
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waarschijnlijk om dezelve te 
vernietigen, een groot aantal 
dier verpestende werken. 

BEAUREGARD (BERNARDUS) , 
Eegulier Kanonik van Chan-
celade , den 2 Junij 1735 te 
Montignac -Ie- Comte , in 
Perigord geboren, Hoog
leeraar der Abdij van JS«-
htonceaU) in Saintonge, is 
de schrijver van eenigedïcht-
s tukken, en voornamelijk 
eener Qde, óver den voort
gang der wijsbegeerte* 

BEAUREGARD» -— Zie BE-
RÏGARDUS. 

BEAUREGARD (MAGDAIENA 
THERESIA BAUDET DE) , eer
ste Overste van het her
vormde Bernardiner-klooster 
Van Parijs, behoorde tot 
eene der adellijkste familiè'n 
van Grenoblë en ontving van 
haar dertiende jaar af, hare 
opvoeding in de abdij van 
den heiligen JUSTUS , van 
de Cistércienser-orde. Kort 
daarna nam zij er densïuijer 
aan, en legde in den ouder
dom van 16 jaren hare gelofte 
af. De vrijheid behouden 
hebbende, om eenigen.tijd 
haar harent terug te keeren, 
maakte zij daarvan gebruik 
bij gelegenheid eener onge
steldheid. Maar wijl zij 
deze levenswijze al te ver
strooid1, en weinig overeen-
komstigmethare geloften had 
gevonden , maakte zij zich 
gereed , om isich geheel en 

al aan God toe te wijden. 
Bij deze gelegenheid het 
klooster van de heilige C E -
CIMA te Grenoblë bezoeken
de, werd zij aldaar met 
geestdrift ontvangen, maat 
de Overste en de Abdis van 
den heiligen JUSTUS kant
ten er zich tegen. Zij kwam 
dezen hinderpaal te boven» 
volbragt haar proefjaar, en 
legde in den ouderdom van. 
25 jaren hare gelofte af. 
Kort daarna bestemde haar 
moeder DE PONCONAS , om de 
Overste van een nieuw kloos
ter te Parijs te zijn , het
welk zij aldaar in 1636 ge* 
sticht had. Zij geleidde 
haar derwaarts met vijf ge
zellinnen. Zij vertrokken 
van Grenoblë•, den 22 Fe
bruari) 1636, en kwamen 
daags voor Palm-Zondag te 
Parijs. Er waren in den 
beginne moeijelijkheden in 
dit gesticht, die vier maan
den duurden. Het kruis 
werd er eerst den 5 Julij 
geplant» en van dienzelfden 
dag af, ontvingen zij doch
ters, die zich hadden aan
geboden, om hare hervorming 
te omhelzen. Men betwistte 
haar later de hoedanigheid 
van Cistercienser - nonnen , 
wijl zij den regel derzelve 
niet volgden; intusschen 
werden zij in hare hoeda
nigheid onderhouden, dooi
de welsprekendheid van AN-

-DREAS DU V A L , Doctor der 
Sorèonm, die vóór haat 
sprak. Zij rigtten zich Ia» 

] 5 
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ter meer naar het kleed ea den 
regel der orde van den heiligen 
BERNARDUS. In 1654 maak
te Moeder BEAUREGARÖ aan 
hare Congregatie, de inge
ving bekend, welke zij in 
3651 reeds had gehad, om 
haar klooster aan het dier
baar bloed van onzen Heer 
J . C. op te dragen. Het 
was eerst den 9Maart 1660, 
dat Bij voor de eerste maai 
het feest van het dierbaar 
Woed vierden, waarmede zij 
al de vrijdagen van elk jaar 
zijn voortgegaan, door het 
Officium duplex majus te 
iioudcn , niet deplegtige uit? 
stelling van het Allerheilig
ste Sacrament gedurende de 
Hoogmis en de Vespers , die 
door de Predikatie en het 
Lot* onder éenen grooten 
toevloed van volk gevierd 
werd* De nieuwe regels 
dezer vergadering werden 
den 14 Augustus 1661 dooi
den Abt DIS PRIÈRES, Alge
meen Vikaris, des Cister-
Qienser^orde in Frankrijk <> 
en door den Prior der Abdij 
van Siaint Germain des Prés', 
als groot-vikaris van den kar
dinaal BE BOURBON goedge
keurd ̂  die in deze hoedanig
heid ook de geloften afnam, 
welke deze Beligieusen den 
27 Augustus 1661 , op de 
nieuwe hervorming aflegde, 
hetwelk met vele plegtigheid 
geschiedde, en de daarstel-
ïing eener volkoniene her
vorming voltooide. Korf 
daarna werden hare statuten 
ook goedgekeurd door. den 

E A. 

Kardinaal DE VENDÓME , Le
gaat in Frankrijk* In het 
klooster der heilige CECI-
H A werd deze verandering 
door. al de Religieuzen en 
vooral door Moeder Posen 
niet goedgekeurd, maar er 
waren er, die verzochten ia 
het klooster van Parijs op
genomen te worden. Nadat 
Moeder BEAUREGARD dit ge
sticht gedurende verschei
dene jaren bestuurd had» 
overleed zij den 6 Septem
ber 1688, in den ouderdom 
van vier en tachtig1 jaren. 

BEAÜREPAÏRE , bevelheb
ber van Verdun was met 
den rang van tweeden lui
tenant der.'Carabiniers m 
den militairen stand getre
den; op den oogenbhk, dat 
de oorlog was verklaard, 
wei'&hijfotbevelhebheyw 
h e t l . e B a t a i l l o n v a n ^ * 
en Loire. benoemd. *.«"" 
gen tijd daarna als comman
dant van Verdun ^nomi, 
bekleedde hij dien post, 
toen het Proifl*che * e f ,1 
na in September 17W» 
Frankryh te zijn doorga 
drongen^ deze plaats nader 
de; de schrik bad zoo zeer 
den moed der inwoners o-
vermeesterd, en de lin» 
troepen, die het garni*J£ 
uitmaakten waten w * . 
eenen staat van ongewg» 
heid en wanorde, d a t b ^ 
REPAÏRE , . zoo min van 
pene als van de ander» 
eenige pogingen kon ƒ 
^ei} ter verdediging u 
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stad. Hij verzamelde den 
krijgsraad; ontwikkelde den 
toestand der stad en de ge
varen, waaraan dezelve was 
blootgesteld, en stelde voor, 
om den vijand het hoofd te -
bieden; maar zijne pogin
gen waren vruchteloos; de; 
raad beslikte r dat men zich 
moest overgeven. BEAURE-
PAIRE was van eeneri drifti-
gen aard;, hij waande-zich, 
onteerd door dat besluit ,J en 
op den oogenblik waaróp de 
krijgsraad uiteenging, keer
de hij naar zijne woning te
rug, en werd, door zich 
eenen kogel door het hoofd 
te Jagen, een zelf-moorde
naar. De conventie ? die 
zich eenige dagen na dat 
het berigt van den dood van 
BEAUREPAIRE in. Parijs was 
gekomen, verzamelde, be
val , dat het stoffelijk over
blijfsel van dien bevelheb
ber, in het Pantheon, ge
plaatst, en het volgende op
schrift boven zijn graf zou
de geëtst worden: » BEAU-
EEPAIRE wilde liever ster
ven, &»n met de tirannen 
ie- capituleren.'.' Aan zijne 
weduwe werd. eene jaarwed
de verleend, en een der -
ivijken van Parijs, in ,de 
voorstad St. Qermain gele
gen, nam den naam van Beau
repaire aan. Over den. be
weeggrond en de omstan
digheden, welke den dood 
"van dezen bevelhebber heb? 
ben vergeaeïd is eenig ge- t 
schil gerezen; sommigen 
hebben donzelven aan de 

aanvallen eener dolle koorts 
toegeschreven; het ïs onze 
taak niet deze oorzaak te-
gentespreken noch te beves
tigen. Wat de zaak op. 
zich; zelve betreft, zoo i s 
dezelve - naauwjkeurig naai: 
waarheid voorgesteld. 

BEAUREPAIRE, een Ven-
deesch legerhoofd, Heer 
van Beaurepaire, in het 
district Montaigu, , dep.c 

der Vendée, voegde zich ia 
de maand April 1793 bij de 
dappere Vendéesche verde
digers van altaar en troon , 
en vormde vervolgens eene 
afdceling, welke zich nu 
met het leger van het Cen
trum, dan met dat van LES-
CORE vereenigde. Toen het 
groote Vendéesche leger 
Saumur aanviel en op Nan-
tes aandrong, maakte BEAU
REPAIRE eene nuttige afwen
ding in het zuiden dor Ven
dée , naar de kanten van 
Fotitenai en Lugon; onder
scheidde zich in verschil
lende gevechten, en voerde 
in den tweeden slag van 
Chatillon het bevel over de 
Vendeésche infanterie. In 
dien slag werd hij ernstig 
gekwetst, en enkel aan de 
verkleefdheid zijner solda
ten had hij het te danken, 
van niet onder de ge
sneuvelden achtergelaten te 
worden. Tijdens den over-
togt dör Loire, door het Ca-
iholijke leger, liet hij jrich 
aasi gene zijde der rivier 
brengen, en stierf kort daar-
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na bij Fougèret aan de ge
volgen zijner wonden. 

BEAUIHBU (GASPAR'D • GAÏ,-
MABD DE) , een letterkundi
ge , • den 9 Juli} 1728 te 
baint-Pol in Artois gebo
ren. Na zijne studiën vol-
bragt te hebben, werd hij 
een dolzinnig bewonderaar 
van LOCKE , J. J. ROUSSEAU , 
MABLT enz. Wanneer men 
hem zijhe onverschilligheid 
voor de fortuin verweet, 
antwoordde hij : » Ik heb de 
eer en het geluk al te zeer 
bemind, dan dat ik ooit 
de rijkdommen zou kun-
lieia.,; beminnen." Hij had 
«ene, wonderlijke Meeding 
aangenomen, maar die met 
#ijn gestalte, welke naar die 
van ESOPUS geleek,-• zeer 
wel strookte, en die—teüri. 
een „zonderling vobrkonien 
gaf, dat noch door zijne denk
beelden , noch door zijne 
levenswijze ' gelogenstraft 
werd. Hoewel 67 jaren oud, 
werd hij in 1795'nog kwee-
kéïing der Normaal- School. 
Zijn geliefkoosd ontwerp* was 
dè oprigting eener kweek
school voor onderwijzers, 
die zich zouden bezig Kou* 
den, om tot ónder de arm
ste klasse wijsgeerlge denk
beelden te verspreiden. De 
commissie , van publiek oh-
derwijs verleende hem on
dersteuning in 'september 
yan hetzelfde jaar, maar hij 
overleed reeds in de daar-; 
opvolgende maand," zöo van 
armoede als van ziekten.' ' 

BEAUSOBRE (IZAËK PE) in 
1659 te Niort geboren, uit 
ecne familie, die oorspron-» 
keiijk van Provencë was , 
vlugtte;- naar Holland, ten 
einde--::de vervolgingen te 
vermijden, welke men tégen 
hem, rter uitvoering van een 
vonnis in- het werk stelde, 
Waardoor hij veroordeeld 
werd, om openbare en schan
delijke schuldbekentenis af-.-
teleggcn/ Zijne misdaad was 
de koninklijke Zegels verf;' 
brokeh te hebben, welke» 

, nadat :hêt in frankrijk 'ver
boden.' %Ss den gêwaand-
Hervbrmden Godsdienst o r 
penlijk üiïlèèefènen, op de 
deur eéner kerk vaaren ge
steld, "Hij begaf zich naaV 
Holland 'én daarna in 1694 
naar Berlijn. Hij werd tot 
bof-kapellaan dés Koning» 
van Frtitxsen en tot Baad 
van hét koninklijk Consisto
rie benoemd* Hij overleed 
in 1738, ha verschillende" 
werken in het licht te heb
ben gegeven: 1.° Défense, 
de la doctrine des Rufor-
mës (Verdediging van de 
leer der Hervormden). —-
2.° Eene Vertaling in het 
Fransch van het Nieuwe 
Testament, met aanteekenin-
gen, mede in het Fransch, 
gezamenlijk met JACOBUS 
LENFAÏJT vervaardigd, Am-
sterdam, 1718, en herdrukt 
in "1741, 2 DL» in;4.to-j 
dezelve wordt door de aan
hangers zijner sekte" zeer 
gezocht. — 3.° Disseri'ation 
sur te* Adamites de Bohème 
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(frerhandeling overde Add-
miten'van Bofiemè). In dit 
stuk doet hij Wijken, dat 
hij met deze sekte weinig 

v heleend was, en stelt hij ij* 
dele pogingen in het werk 
om dezelve vrij te pleiten 
van de verfoeijelijkheden, 
welke heter onderrigte lie
den aan dezelve te lastheb-

} ben gelegd (Zie PICARD en 
J ZlNZENDOBF). —. 4.° Miètoi* 
I re criiique de MAXICHÈE 
\ — MANÊS — et du 'Mani-
, cJdsme {Beoordeelende ge

schiedenis van MsDflcüMUs 
-r— MANÊS — en van het 
ManichetsmuS), 2 Dl." in 
4.w 1734; en 1739. Er ko
men naauwkeurige nasporïn-
gen en geleerde aanmerkin
gen in voor, maar te gelij
kertijd valsche inzigten, 
kwalijk geplaatste toepassin
gen, die even zeer het juis
te oordeel, als de wijsheid 

é der grondbeginselen kren-
I ken, welke eenen geschied-
f schrijver moeten besturen, 

en eindelijk een stelselgeest, 
die alles tot zekere denk
beelden wil terugbrengen. 
Be schrijver vindt het.Ma-

jnicheïsmus in de beide grond
beginselen, zelfs in de ge-, 
schriften Tan diegene, die 
er nooit aan gedacht hebben. 
Mèn moet hem nog ernsti
ger verwijten doen. » BEAU-
SOBRE , zegt een geleerde 
Kunstregter, legt eene groo-
te minachting voor de Griek-
sché Kerkvaders aan den dag, 
en schijnt huntte getuigenis 
niet te willen aannemen. Mij 

spaart ook den heiligen Atr* 
GUSTINUS niet. Maar hoe' 
??* Ö,J overtuigen, dat een 
zoo verlicht Kerkleeraar, die 
acht jaren onder de Mani-
cheërs ïijeeft geleefd, hunne 
leer niet gehoord heeft, en 
dat Kij. hurt dwalingen toe
schrijft, die enkel de zijne 
warert ? Degeschiedschrijver 
van • het"Manicheisnuis zal 
zeker aan zijne lezers be
hagen ; doch men moet hem 
met voorzorg lezen; en de 
belangeloozé geesten zullen 
toestemmen, dat het" hem 
meer tot eer zoude hebben ver
strekt, indien hij in zijne cri-
tiekgematigdergeweest ware 
en rdë Kerkvaders met meer 
bescheidenheid behandeld 
"hadde. , Het vuur zijner ver
beeldingskracht, heeft hem 
misslagen doen begaan, en 
lasteringen doen aannemen, 
die men hem niet zou ver-
Wijten, indien hij , zoo als 
hij kon, en moest bezorgd 
ware geweest, zich beter te 
onderrigteni" — " 5.° Bes 
Sermpjns (Leerreden), 4DL n 

in §.v°, Geneve, die niet 
zeer diepzinnig zijn, en 
waarin weinig welsprekend
heid doorstraalt. —6.° Ver? 
schillende' Verhandelingen 
in de Duitsche Bibliotheek, 
aan welke hij tot aan zij
nen dood heeft medege
werkt. Hij heeft wét Eo-* 
QÜÊS vervolgd: Discours' 
historiques et crititpies sur 
'les évémmens les plus re-
marqtiableff de l'Ancien-et 
du Nouveau Testament {Ge* 
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scMedkundige en ièoördee-
lende yerhatidèlingen over 
de voornaamste gebeiirte-
nissen van Tiet Oude en 

'Nieuwe Testanient), 6 DL» 
1 ïn fol. BEAUSOBRE schreef 

én predikte"met vuur.. Hij 
was geleerd en werkzaam ; 
zijn. hart was edelmoedig, 
menschlievend en medelij
dend ; maar bij gebrek van 
vóorzigtigheid, liet hij zich 
door zijne levendigheid en 
drift médeslepen, welke zyne 
rust en die van anderen stoor
den- De wysgeeren hebben 
hem beschouwd als ingelijfd in 

< hunne sekte, doch, ofschoon 
hij vele dingen gezegd heeft, 
die zulks schijnen te beves
tigen, heeft hij er ook an
dere gezegd, die als eene 
herroeping der eerata .Icna-

, nen beschouwd worden. De 
Thijkrede van den Vorst van 
Anhalt-Dess'au, is vol Chris
telijke gedachten en grond
beginselen, die zeer met het 
ongeloof strijden. 

BEAUSOBRE (LODEWIJK DE) , 
Geheimraad van den Koning 
van Pruissen, bestuurder 
van het huis van liefdadig
heid te Berlijn, lid der 

\ koninklijke. Akademie van 
) wetenschappen derzelfde 

Sftad, den 3 December 1783 
aan. ,eenen aanval van be
roerte overleden. Hij was 
in 1730 te Berlijn geboren, 
en had jsich eenen naam ge
maakt door verschillende 
werken, waarin goede en 
kwade inzigten, ware en 

: A. 
valsche grondbegirtseïefi 
voorkomen, overeenkomstig 
hét kenmerk van onbesten
digheid, welke de genius* 
der eeuw op bijna alle gees
ten heeft gedrukt; 1.° Zij
ne, Wijsgeerige verhande
lingen over de natuur, des 
vutlfs,' 1753 bieden naauw-
keurige waarnemingen ert 
gewaagde Systhematische! 
denkbeelden aan. •^2.0Tf^••' 
rlionismus — in twijfel trek
ken van alles — des •wy'zêfi"$ 
1754, in 12,° — 3,°- Vis-
sertalio de nonnullis ad jus 
hierachicum' perUneniihus $ 
1750. Er komen Vele geleer
de aanmerkingen in vóór; 
maar men moet niét vervvach-
ten, er juistheid, naauw-
keurigheïd en eené^ regtziii-
nige critiek in té vinden» —• 
4. Droomen <wm EpXCtfRVS 
1756, in 8.vo — 5.° ^ e . 
meene inleiding tot dé be
oefening der staatkunde j'der 
geldmiddelen én des han
dels, Amsterdam? 1763, 2 
Dl.n in 8.V0; Berlijnltil > 
3 Dl." , in 12.° , vol goede 
aanmerkingen, naauwkeuri-
'ge berekeningen, valsch e 
bespiegelingen en vooróoi'-
•deelen. 

BEAUSOÏ-EII, (JOANNES VAN 
CHATEiiET, Vrij heer van) 
een Duitschér, sten-ekun-
dige en scheikundige wijs
geer der zeventiende eeuw, 
trad in den echt met 3ÏAK-
"TINA BERTHERËAU., die ,,eVen 
als hij, met dezelfde dwaas
heid 'behebt was. Zij waren 
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de eersitë, die er een beroep 
van maakten, om met roeden 
water te vinden. Zij trok-
jcen door Hongaryë. en 
Frankrijk, mijnen zoeken
de , en bewonderenswaardige 
Werktuigen aankondigende, 
om al* datgene te kennen, 
wat ér in de aarde i s , zoo 
als het groótë .zevenhoekige 
kompas, het minerale As-
trólabiüm, dë bergstoffelijke 
hark j de zeven bergstóife-
lijke en waterleïkundïge roe
den "enz, MABXIHNA BER-
.THEREAU won mét; al deze 
fraaije geheimen' niets anr 
ders, dan de beschuldiging 
van tooverjj.'In, "Bretaghe 
deed men hare koffers ope-

t nen, en er tooverbpeken en 
verschillende roeden, met 
zorg onder de vereisclite ge
sternten gereed gemaakt, 
uit wegnemen1. De Baron 
eindigde met in 1641 'in de 
Basiille en de Baronnes te 
Vwcennes •-{ opgesloten te 
worden. 

1 BEAÜTEVÏLt.E (JOANNES t . 0 - ) 
DEWIJK DU BUISSONDE) , Bis
schop van AMs , uit eene 

adellijke familie" van Mouer* 
ffue gesproten, en te Béau-
teviïïe in J708 geboren,; 
was in den beginne Kanonik 
en Groot-Vikaris van 3Iire-

jpoioa. Hy was bij de ver
gadering der Geestelijkheid 
i» 1755 tegenwoordig? in 
hoedanigheid van afgevaar
digde der tweede orde , daar 
de gevoelens in deze verga
dering ten opzigtë van ee-

nige punten, betrekkelijkffT 
uitvoering der bulle Uni-
genitus verdeeld waren, zoo 
stemde de Abt BEAUTEviïjiE 
mét de partij aan welker 
hoofd, de Kardinaal DE LA 
ROCHEFOUCAULT, 'voorzitter; 
der vergadering, stond. Aan 
deze stemming, Zegt men, 
had > hij het Bisdom Alais 
te danken, hëtVvéik hem 
eenige jaren later werd aan
geboden. In 1764 vaardig
de hij eene herderlijke In
structie uit betrekkelijk (Je 
Ex'traits. des asserlions. 
Hij verklaarde zich. omtrent 
deze verzameling, en ten. 
opzïgte der Jesuiten, op eene 
wijze, die.geenszins mèthefc 
gevoelen van de meerderheid 
dér Bisschoppen strookte. M§ 
legde in dezelve aan die Reli
gieuzen de daarin bevatte 
dwalingen te last, even alsof. 
zij dezelve staande hielden en 

I alsof zij niet eene verouderde 
I leer waren,. die reeds door 

verscheidene leden dier So-
citéii „wedei-lëgd waf. £c 
ontstond 'eene algemeene on
tevredenheid over dezen stap. 
Mgr. DE BKANCAS , Aartsbis
schop van Ais schreefhem, 
en had geenë reden, om over 
zijne antwoorden te vreden 
te zijn. Ci/EMENs XIII. zelfs 
zond den Bisschop van :A-
'lais eene breve, in welke 
hij zijn gedrag 'afkeurde, 
ï ïet Parlement, van 'Mos liet 
deze Breve door beuls-han-
den verbranden: zeker eene 
zeer treurige zegepraal'Voor 
eenera "Bisschop, van, om 
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zijnentwille een geschrift 
van het hoofd der Kerk aan 
de verguizing ten prooi te 
zien geven. De Bisschop 
Van Alais had ook geene 
reden, om er zich over te 
verheugen. In de provinci
ale vergaderingen, die kort 
daarna gehouden werden, 
verhief men zich algemeen 
tegen hem, en er werd be
sloten zijne Ordonnantie aan 
dé goedkeuring der eerste 
Vergadering der Geestelijken 
"te onderwerpen. Hij wei
gerde de bevoegdheid der-
zelve te erkennen, en ver-
Haarde zich tegen dit be
sluit. Hij verwij derde zich 
in 1765 geheel en al van 
hetalgemeene verlangen door 
zijne aankleving te weige^ 
r en , aan akten door bijna 
al de Bisschoppen —en der 
geheele Geestelijkheid on
derteekend en aangenomen. 
De Biographie Universele 
beweert, dat hij in briefwis
seling stond met CLEMENS 
XIV. over dé middelen , om 
aan de geschillen een einde 
te maken, welk de Kerk 
verdeelden. Zulk eene daad
zaak , tot dusverre onbék,end 
gebleven, zöu wel waardig 
zijn,; door bewijzen gestaafd 
te Avorden. ïn hetzelfde 
werk maakt men niet veel 
ophef gewag van de kunde , 
de godsvrucht'en de liefda
digheid des Prelaats. Zon
der hem deze deugden te 
"willen betwisten, zoo schijnt 
het, dat deze lof nog beter 
zoude verdiend zijn, indien 

nien aan »E BEAUTEVILLE , 
zijnen geringen eerbied voor 
de vermaningen, voor dert 
Opperherder en zijne afwij
king in; gevoelens met de 
grootste meerderheid der 
Fransche Bisschoppen niet te 
verwijten had. - De Gedenk
schriften, om tot de Kerke
lijke Geschiedenis der acht
tiende eeuw te dienen, 
schrijven aan denAbtGouR-
iiiN, de verordening van 
BEAUTEVILLE , omtrent de 
Asserfions etc. en de ge
schriften toe, welke ter ver
dediging van dezelve ïn het 
licht zijn gegeven (Zie GOÜR-
I IN) . Deze Prelaat. is de 
Schrijver van eenige Man
dementen , onder; welke men. 
diegene aanhaalt, welke hij o 
bij gelegenheid van het over
lijden van LODEWÏJK XV. en 
bij de zalving van LODKWIIK 
XVI. uitvaardigde. Hij o-
verleed den 25 Maart 1774. 

• BEATJTRU. •— Zie BAUTRU. 

BEAUVAIS (VINCENTIUS DE). 
— Zie VlNCENTIÜS. 

BEAUVAIS (WILLEM) Lid 
der Akademie van Cortone, 
te Duinkerken in 1698 ge
boren , en den 29 «Septem
ber 1793, te Orleans over
leden, wijdde zijn geheele 
leven aan de gedenkpenning-
kunde toe. Er bestaat van 
hem: h° Dissertatioti sur 
la marque et contre-mar-
que des médailles des Em-
'pereurs Romains (Verkan-
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deling ovêf Tiet teeken en 
iij-teeken der gedenkpen
ningen van de Bomeinsche 
Keizers), in 4. t0 — 2'° 

•Maniere de discerner les mé
dailles antiqües (Wvfze, om 
de oude gedenkpenningen te 
onderscheiden), 1739, in 
4.to — 3 . 0 Histoirè abrégée 
dés empereurs Romains , par 
lés médailles (Verkorte ge~ 

'schledenis der Bomeinsche 
'- Keizers door de gedenkpen» 
jiingen) 1767, 3 dJ.ninl2.o 
"Dezelve wordt zeer gezocht 
tri t hoofde van de bijzonder
heden , welke de schrijver 
over de gedenkpenningen van 

-elkèn Keizer geeft, waar-
Tan hij .de zeldzaamheid en 
den prijs doet kennen. — 
4*° Verschillende Verhan
delingen, over de gedenk
penningen in de dagbladen. 

BEAÜVAIS (JÓANNES - B.U>-
TISTA KAKEÜ MARIA D E ) , 
Bisschop van SeneZ, te 
Cherburg in 1731 van bra
ve en godvruchtige ouders 
geboren, volbragt- zijne eer
ste studiën in zijne Vader
stad , en kwam dezelve vol-
tooijen te Parijs in het cöl-
Iegie des Grassins. Hij 
had aldaar tot onderwijzer 
den beroemden LEBEAU, en 
tot Studiemakker en mede
dinger THOMAS, later lid 
der fVansche akadémie. Het 
is in deze school en onder 
dezen bekwamen hoogleer
aar, dat in beide de lust 
voor de welsprekendheid 
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„ ontwaakte, en dat dé voor
boden van den roem zich 

[ Openbaarden, welke elk hun
ner in dien tak behaalde, 
welken hij had aangenomen. 
In het worstelperk der sa
menstellingen, gebeurde het 
dikwijls, dat BEAUVAIS bo
ven zijnen mededinger den, . 
zegepalm behaalde. Van 
daar ging hij naar het se
minarie over, om er zijne 
Cursus te maken. Na ér 
zijne kerkelijke studiën vol
bragt te hebben en tot pries
ter gewijd te zijn, ging hij 
in de Congregatie der pries
ters van Saint-André~des> 
Arcs, onder den Pastoor 
LEGER. In deze andere 
school (zie LEGER), waarin 
al wat er onder de jon
ge geestelijken aanzienlijkst: 
was, zich voor den heiligen 
dienst des altaars kwam vor
men , vondf de Abt nu BEAU
VAIS de aanmoedigingen en 
de raadgevingen, die ge
schikt waren, om zijn jeug
dig talent te ontwikkelen* 
Na zich van verschillende 
kansels der hoofdstad te 
hebben doen hooren, alwaar 
zijn zedig gelaat, zijne 
schoone zeggingskracht, en 
voornamelijk zijne zachte en 
zuivere zedeleer, alle gees<-
ten op de gunstigste wijze 
hadden ingenomen, werd hij 
in 1761 aan het hof geroe- ^ 
pen, om er op het hooge 
pinksterfeest te prediken: 
het is van dit tijdstip af, 
dat zijn roem algemeen be-
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'.-gou- te Worden. Na de lof
rede yan den heiligen Au-
GUSTINUS voor de algemeene '' 

.vergadering der geestelijk
heid te hebben uitgespro
ken^ was dezelve er zoo 
zeer over voldaan dat zij 

-haren voorzitter gelastte, 
den redenaar aan* den mi
nister van .kerkelijke zaken 
aantebevelen. Zijne leer
reden voor den kpning ge
durende den advent 1768 en 
4e vaste 177,3 , \yerden met 
denzelfden roem bekroond. 
Het was. op witten - donder
dag dier zelfde vaste dat 
hij in die beroemde predi
katie over het Avondmaal, 
zinspelende op dezen tekst 
der heilige schrift;. » Nog 
veertig dagen en Ninive 
ïzal vergaan," zonder het te 
weten eenen dood vöötzei-
4 e , die toenmaals nog door 
niets nabij gewaand werd, 
jen die hem het onderwerp 
-tot die edele en schoone in
leiding, der lijkrede van Lo-
JOEVVUK XV. verschafte (*) 
welke hem later te beurt 
iviel: uittespreken. Een an
dere trek even zoo welspre
kend der zelfde lijkrede 

baart geene mindere verwon
dering, door de buitenge
wone overeenkomst van liet-
gene, wat ons de redenaar 
toenmaals aankondigde met 
hetgene, wat onder onze oo-
gen is geschied- » Acht
tiende eeuw! riep hij uit , 
eeuw zoo trotsch „op..uw 
licht en die u onder allo 
andere op den titel van 
wijsgeerige beroemt, welk 
een rampzalig tijdperk zult 
gij in den geest en de ze
den der natiën maken ! Wij 
betwisten u de vorderingen 
uwer verlichting niet;''maar 
kon de zwakke en troische 
rede der menschen zich dan 
niet tot haar punt van rijp-

Jreïd bepalen?' Moest men 
na eenige oude dwalingen 
verbeterd te hebben, door 
«<m verwoestend middel, de 
waarheid zelve aanrandend 

..Zal' ..er dus geen bijgeloof 
meer zijn, wijl ër geen 
godsdienst meer zal be
staan, geen valsche helden
moed, wijl er geene eer 
meer zal te vinden zijn; . 
geene vpóroqrdeelen jneer, 
wijl er geene grondbeginsel-
len meer zullen zijn; geene 

,. (*V» Toen ik," zeide hij, zich tot MONSIEUR.", later LODEWIJK 
XvIII. wendende, » toen ik korts geleden het goddelijke woord» 
voor \rwen doorlttchtigen groot-vader verkondigde, toen ikhemover 
#ijn volk sprak, en dat zijn hart over de algemeene ellende bewo-
wen scheen! helaas wie zou toen den versohrjkkeMten slag nebben. 
Mnrten voorzien, waarmede hij bedreigd werd? Reeds was dus het 
onvermijdelijke zwaard destdoods boven dat doorluchtige hoofd op
gehangen. Helaas, wie zou toen gedacht hebben, dat WIJ neni 
ïn eenen letterlijken zin konden zeggen: Nog mertig dagen-, en. gij 

betreurenswaardige 
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huichelarij, wijl de deugd 
zal verbannen wezen? Ver
metele geesten, ziet, be
schouwt de verwoesting u-

. wer stelsels, en siddert voor 
uwen voorspoed. -Omwente
ling, die nog noodlot tiger 
zijt, dan de ketterijen, die 
rondom ons de gedaante van 
verschillende staten Veran
derd hebben! Zij hebben er 
ten ïninste eeiïeh eerdienst 
en zeden nagelaten, en on
ze prig;elukkige naneven zou
den éénmaal noch God noch 
godsdienst meer hebben! O 
heilige Gallikaansche kerk! 
Ö aflerchristelxjkst koning
rijk £ God onzer Vaderen.' 
Ontferm Uover de nako
melingschap!" In hetzelfde 
jaar .1773 werd de Abt BE 
BEAU VA*IS , niet zonder moei-
jelijkheid tot hét Bisdom 
Sëttez benoemd. DE BEAU-
TAIS was niet van adel, én 
fiefc was reeds eene zeld
zaamheid geworden , dat men 
Geestelijken tot de Bisschop
pelijke waardigheid verhief, 
welke deze hoedanigheid niet 
bezaten. Aaneehenprelaat, 
die adellijk was, had hij het 
voorregt te danken ? dezen 
hinderpaal uit den weg te 
zien geruimd. De Heer DE 
BjEzóNs,, Bisschop yati Gar-
eassoné, was verstandig en 
ttioedig genoeg, om zijne 
«tem tegen dit vooroordeel 
te verheffen, en deed zulks 
wet het Wste gevolg. De 
nieuwe Bisschop van Senez 
bekleedde zijnen Stoel slechts 

tien jaren. Hij legde zijne 
waardigheid in 1783 neder, 
en verbond zich aan DE 
J ÜIGNE , toenmaals Aartsbis
schop van Pari/s. Ander
maal opende hij zijne rede
kundige loopbaan, en kwant 
zelfs pp het denkbeeld om 
dezelve ook voor* anderen te 
openen. DE JUIGNÉ en hij 
ontwierpen het ; plan om op 
den Mont-Valêrien, eene 
school Vari gewijde welspre
kendheid opterigten, waar
over DE BEAUVAIS het be
stuur zoude hebben. De 
rampen, onder welkeFrank
rijk kort daarna gebukt 
ging, deden dit schoone 
plan, waarvan men de uit
voering reeds begonnen had, 
weder verijdelen. In 1789 
werd de Ëisschop van Se
nez voor Parijs als afge
vaardigde bij de staten-ge-' 
neraal benoemd. De stuip-' 

I trekkingen, waarmede deze. 
vergadering reeds bij hare 
opening te worstelen had, 
deden er hem de stormen 
van vooruitzien. Hij werd 
er diep door ontroerd, en 
zijne gezondheid ondermijnd. 
Hij stierf aan éené^kwij
nende ziekte den 4 April 
1790* Hij heeft nagelaten: 
1.° Des sermons (Leerre
den). ^-—2.° Panégyrique 
dé saint AÜGVSTIN {Lofre
de van den heiligen, Av-
GVSMWS), waarover wij 
gesproken hebben. —... 5»° 
Panégyrique de êaint Êóv-
is (Lofrede mn <ten fteiH" 

M va.2 
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gen JJOHEWIJK) voor "de 
Fransche akademie uitge
sproken. — 4.° Oraison fu-
•nèbre de VInfant don Plll-
jjppEt dnc de Parme (Lijk
rede van den Infant don 
PHILIPPUS , hertog van 
Parma); — 5.° Du Maré-
cïial DU Mor (Van den 
Maarschalk vu Mér),. in 
liet gesticht der Invaliden 
uitgesproken; — 6.* Van 
LEGER,, Pastoor van Saint-
André - des - Arcs- T-, 7.° 
Van DE BaOGLlë, Bisschop 
van Noyon. — 8.° Van Lo-
jPEWUK XV. — 9.° Pané-
gyriqufi de saint VIXCEXT 
DE PAOL (Lofrede van den 
heiligen VTXCEXTIUS VAX 
PAULA). Al deze stukken 
zijn afzonderlijk gedrukt ge
weest. Dezelve werden door 
den Abt GALLARP vèr%efligd 
in eene uitgave van Parijs, 
J806, 4 dl." in 12.° De
zelve is voorafgegaan door 
eene schets over zijn leven 
•en zijne leerreden, door 
DE Bóüii'oGNE, Bisschop van 
Troyes. De bezorgers der 
fceürige uitgave der Biblio~ 
tTtèque des Oratetirs Chré-
tiens etc. •thans (1829 — 
1830) te Brussel ter perse, 
hebben hunne uitmuntende 

•v verzameling ook begonnen 
met de leer - lof-lijk - en 
gelegenheidsreden van DE 

.BEAUVAIS. J n beide de 
laatstgenoemde verzameling 
gen jnoèt men zeer betreu
ren- de leerrede over het 
Avondmaal of de H. Com
munie niet aantetreffen, die 

er eene der voornaamste 
sieraden van zou uitgemaakt 
hebbén. Bijna al de predi-
katiën van DE BEAUVAIS heb* 
ben zedelijke punten ten on
derwerp. 

BÉAÜVAIS (GiLMS FRANCIS-
CÜS) , een Jesuit, in Bre* 
tagne in 1693, geboren, 
.Prediker des Konings is de 
schrijver van het Leven van 
Pater AZEVEDO , van dat 
van Pater DE BRITO , van 
dat van DE BRELIGSY. Nog 
heeft men hem te danken: 
'Overwegingen over de Epis-
telen en Evangeliën;".. — 
"Overwegingen en bespiege* 
lingén over J. C.;• — af
zondering voor geestelijke 
dochters; i— Lykrede van 
Bon PiilLirrus, Infant 
van Parma. Het juiste tijd-

-stip van zijnen dood is niet 
bekend. 

.•'BEAUVAIS DE PREATJ (KA-
REL IVICOLAAS) den 1 Au
gustus 1745 te Orleans gei* 
boren,, oefende ten tijde der 
omwenteling te . Parijs de 
geneeskunde uit, en werd 
vervolgens vrederegter der 
wijk la Cröioo rouge. In 
September 1791 werd hij 
door het dep.1 Parijs als 
afgevaardigde bij de wetge
vende vergadering gekozen, 
en hij was Commissaris-In
specteur, der zaal den, 10 
Julij 1792, toen op denzelf
den dag de bevelhebber der 
garde, eenen burger in de 
gevangenis wilde brengen. 
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Daar BEAÜVAIS er zich te-

f en verzet had, zoo werd 
ij door dien bevelhebber 

mishandeld, hetwelk eene 
groote verwarring in de ver
gadering te weeg bragt. Na 
de gebeurtenissen van den 
10 Augustus benoemden.de 
kiezers van Parijs hem tot 
afgevaardigde bij de natio
nale Conventie, Op den 25 
December verscheen hij voor 
de tribune, verzocht, 'dat er 
hulp mogt verleend worden, 
aan diegene, Welke op den 
10 Augustus, gekwetst' wa
ren en deed te gelijkertijd 
eenen hevigen uitval tegen 
JLoDEWuic XVï. voor wiens 
,dood hij eenige dagen daar
na stemde. JVa den 31 Mei 
1793 te Toulan, wervvaarts 
hij gezonden was, aange
houden en in de gevangenis 
geworpen te zijn, bleef hij 
er tot de herovering dier stad 
;op de Engclschen. BEAU-
VATS overleed den 27 Maart 
J.794, te Montpeltier aan 
dé gevolgen zijner gevan
genschap. 

BEAÜVARLET-CHARPENTIER 
(JOANNES JACOBUS) een- be
roemd orgelspeler, in 1730 

' te Abbeville geboren, werd 
een der bekwaamste orga-

.nisten zijner eeuw. Hij 
^ woonde nog te Lyort, toen 
CJ. J> ROUSSEAU, welke door, 
die stad trok, gelegenheid; 
had hem te hooren , en zijn; 
talent wereldkundig.te ma-; 

, feen, Kort daarna werd hij 

door den Heer m MOSTA-
ZET, Aartsbisschop van Ly-
on, tot organist van de Sfc. 
VICTOR - Kerk benoemd ," 
waarvan hij Abt was; ook 
deed deze prelaat hem het or
gel van, St. PAULUS bekomen , 
dat hij tot aan de omwenteling 
behield. Bij de zuiverste be
roering, "bij de'luisterrijkste 
en krachtvolste uitvoering, 
vereenigde CHARPENTIER ee
ne diepe kennis der harmo
nie. Niemand moduleerde 
met meer bevalligheid en 
ongedwongenheid, niemand 
was heter dan hij de kunsfi 
der overgangen meester. Met 
al de stijlen scheen hij e-
venzeer bekend te zijn, 
maar vooral muntte hij in 
het loopende uit. Hij is in 
Mei 1794 overleden. 

BEAUVAU (JOANNES) Bis
schop van Angers, bestuur
der van het Aartsbisdom 
van Artes, en kanselier 
van RENATUS, koning van 
Sicilië, was uit het door
luchtige huis van BEAU
VAU. In den beginne A-
postolïsch -protonolaris, Abfc 
van Monte - Majoiir in het 
Bisdom Ar les, en van JFo^i-
taine-Daniè'linAnjou, werd 
hij in 1447 op den Bisschoppe-
lijken stoel van Angers ver
heven^ Daar hij eenen ka
pellaan zijner hoofdkerk had 
doen arresteren en in dè 
gevangenis werpen, zoo nam 

'het kapittel, dat beweerde 
aan zijn regtsgebied niet 

ni 3 . •'•: :" 
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onderworpen te zijn, de 
aaak van den gevangene ter 
harte,' en daagde den Bis
schop voor den Aartsbis
schop van Tours, zijnen 
nietropolitaan, die hem ex
communiceerde en in zijne 
bediening schortte. Van den 
anderen kant, had de kardi
naal JOANNES BALUE , eer
tijds zijn Groot - Vikaris en 
gunsteling, hem in den geest 
van LoDEWrjK XI. zwart ge
maakt (zie BALUE) 5 einde
lijk belasterde men hem bok 
hij PAÜLUS I I . , en ïn 1465 
werd hij door dien Paus af
gezet.^ Hij werd echter in 
1479 in zijnen vorigeri staat 
en op zijnen stoel hersteld, 
en overleed op het kasteel 
van Evendigné, bij Angers, 
den 23 April 1479. 

BEAUVAU (GABRiëi,}, Bis
schop van Nantes; uit het
zelfde huis en uit den tak 
van Rivarennes, werd in 
1636 tot datBisdom benoemd. 
Hij stichtte Cohferentiè'n in 
zijn Diocees, gaf aan zijn 
Seminarie eene goede veror
dening t die in 1658 gedrukt 
werd, en liet verscheidene 
Synodale Statuten na. Hij 
overleed te "Beaumont-les-
Tourg in 1667. 

BEA-UVAU (GILLES JOANNES 
FRANCISCDS) mede Bisschop 
van Nantes in 1677, ver
vaardigde statuten, grooten
deels uit die van den Heer 
»E LA BAUME , zijnen voor
ganger ontleend, gaf zijne 

goedkeuring aan eehe uït-
muntende Catechismus door 
den Heer DE LA NOÉ M É -
NARD , bestuurder van zijn. 
Seminarie vervaardigd, en 
beval, dat men -er zich in 
de geheele uitgestrektheid 
van zijn Bisdom van bedie
nen zoude. Hij hield twee 
Kerkvergaderingen, de laat
ste in 1700. (Zie MÉNARÖ 

B È W NOÉ — ) . 

. BEAUVAU (RENAÏUS FRAKK 
' Ciscus DE) Aartsbisschop, 

primaat vmJVarèonne, werd 
ïri 1664 op het kasteel van 
Rivau geboren. Hij was de 
negende zoon van JACÓBÜS 
DE BEAUVAU, uit het door
luchtige huis van dien naam. 
Daar de Abt DE BEAUVAU > 

I zijn oom, zag, dat hij,zich 
I tot den Geestelijken staat 

bestemde r zoo wilde hij ziy 
he opvoeding besturen, eir 
waakte met veel zorg over 
dezelve. De jonge Abt DE 
BEAUVAU volbragt zijne eer
ste studiën te Mans. Daar
na te Para's-gekomen j om er 
zijne theologische Gursus 
hij de Bortonne te volbren
gen, onderscheidde hij er 
zich in de TJiesis, welke 
hij te verdedigen had, en s 

ha een Iuisterlijk licentiaat, 
ontving hij in 1694 den doc
toralen hoed; Zijn oom > die 
Bisschop van Sarlatviasge-
worden, benoemde hem tot 
zijnen Groot- Vikaris 5 en 
schonk hem een Kanonikaat 
zijner hoofdkerk. In 1700 
benoemde hem de koning tot 
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Bisschop van Bayonne. 
Daar de stad Doornik, door 
LODEWIJK XIV. veroverd, 
in 1707 haren Bisschop ver
loren hady zoo benoemde de
ze Vorst den Bisschop van 
Bayonne tot deszelfs opvol
ger. Hij betreurde zijne 
diocesanen, en pok deze za
gen hem niet dan met groot 
leedwezen vertrekken. Om 
hem te behouden,; bood hem' 
de stad eene vermeerdering 
van inkomsten aan en schreef 
te dien einde, hoewel zon
dervrucht, aan den koning. 
Op zijnen dóortogt, om zich 
$aar Doornik te begeven, 
aan het hof verschenen zijn
de , zeide hem LOÖÊWIJK 
XIV. : » Ik weet, Wat 
Bayonne voor u heeft willen 
doen, maat gij zijt mij te 
Doornik noodzakelijk-" -— 
Naauwelijks was hij twee 
maanden in die stad,, of de
zelve werd dooi» de ïondge-
nooten belegerd.' H» deed 
in deZe omstandigheid, Waf 

•FÉNÉÏ.ÓN iïi eene dergelijke 
gelegenheid tê Kamerijk 
gedaan had; hij besloot 
alles opteofferen, om aattde 
stad de afgrijsselijkheden des 
gebrëkV, de gewone gevol
gen eener belegering, te 
sparen; Hij verkocht zijn 
goud èn zilverwerk en alles 
•wat hij kostbaars "bezat; ,Jin 
leende fgroote sommen, en 
schafte zich allerlei mondbe
hoeften aan, niet alleen tot 
onderhoud van hét garni
zoen, maar ook nog om de 

I inwone^ te hulp te komen. 
Zyn Daleis werd in een huis 
van liefdadigheid veranderd, 
met een uitgestrekt magazijn 
voorzien, waarin iedereen 
datgene Vond, waarmede hij 
in zijne behoeften kon voor
zien. Doornik opende zijne 
poorten den 29 Julij, na 21 
dagen belegerd te zijn ge
weestj en de Citadel gaf 
zich den 5'September over. 
Vruchteloos hield Prins Eu-
GENIUS bij den Bisschop aan j 
het Te Deum'te zingen. 
Noch beden, noch bedrei
gingen vermogten iets op' 
hem. Hij begaf zich naar; 
Parijs 3 alwaar de Koning: 
wilde, dat hij ten koste der 
algemeene schatkist zoude 
schadeloos gesteld worden. 
Men voldeed zijne geleende 
sommen, maar hij verloor 
zijn zilver-' en goudwerken 
de andere góéderen, die hij 
of verkocht' of verpand had, 
omdat men zulks niet wist' 
en -wijl hij er niet over sprak. 
In 1713 legde hij het Bis
dom Doornik neder, en 
werd tot het Aartsbisdom 
Toulouse benoemd, vanwaar 
hij' in 1710 tot datvaniVör-
bónne overging. Voorzitter 
der Staten van Languedoc 
geworden (eene "waardigheid, 
welke toenmaals aan dien 
stoel -verbonden Was) wijdde 
hij zich geheel toe aan de 
zorg, welke het bestuur van. 
dit groote gewest yereischte; 
Hij vervolgde het plan, doóï 
zijnen voorganger ontworpen, 

m . 4 '• ' ' •" •' -'"'• 
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om de geschiedenis derzel-
ve te doen zamenstellen en 
droeg de uitvoei'ing van het
zelve aan Benediktijnen der 
Congregatie van den.heiligen 
MAURUS op. Door gratifica-
tiê'n en andere gunstbewijzen, 
moedigde hij de werkzaam
heden der koninklijke Maat
schappij vanMontpèllieraan, 
van welke Maatschappij hij 
wel honorair lid had willen 
worden, en welker zittingen 
hij ,„ wanneer hij in die stad 
was, geregeld bijwoonde. Het 
was op zijn verzoek dat de
ze Maatschappij de Aard
rijkskundige beschrijving en 
Natuurlijke Historie van 

. Lccngiiedoc ondernam. Inde 
bevordering van den 3 Junij 
1724 was hij tot Commandeur 
der orde van den H. Geest 
benoemd, en den 12 Mei 
1739 , ontving ; hij eèti ko
ninklijk Brevet, waardoor 
hem den titel van neef werd 
verleend, door de koningen 
van Frankrijk en Engeland 
aan de oudsten van zijn 
huis .[verzekerd'. Hij. over
leefde dit gunstbewijs niet 
lang, daarbij den 4 Augustus 
daaropvolgende, in den ou
derdom van75 jaren overleed. 

BEAUVAU;(LO»EWÏIK.KAREI» 
fNTONWJ'S Markgraaf DE) werd 
i n .April 1710 uit éene zeer 
oude familie geboren. Eerst 
Kapitein der Ruiterij, daar
na Overste van het Regi
ment Ruiterij der Koningin, 

-onderscheidde hij gioh bij 
het beleg van PMMsboWg* 

in 1734, en bij den slag van' 
Clausen in 1735. In de 
maand Februarij 1743 tot 
Veldmaarschalk benoemd > 
werd hij naar het,leger van. 
Vlaanderen gezonden, en 
stierf den 24 Junij 1744 aan 
de gevolgen eener zeer ern
stige wond, welke hij in 
het beleg van IJperenhai 
bekomen. , Hij was aan het 
hoofd der grenadiers bij den 
aanval van den bedekten 
weg, toen hij het geweer-? 
schot ontving, dat hem aan 
het vaderland ontnam. Zij
ne soldaten snelden ijlings 
toe, om hem hulp toete bren
gen. » Mijne kinderen, 
zeide hij hun , gauwenpHgt 
betrachten, ik heb den-mij
nen vblbragt." : Even zeer. 
geschikt voor de onderhan
delingen , als hij een dapper 
en bekwas»wv krijgsman waS, 
werd- hij door het Fransche 
hof gezonden , Om \op eene 
bijzondere wijze de gangen 
van 1'mHEïi.'VII. te wijzigen» 
Het hof wist zijne - talenten 
te waarderen, en betuigde 
een groot leedwezen bij zijr 
nen doodt , •-

BEAUVAU (KABEI. JCISTÜS 
Maarschalk DE), een zoon 
van den Prins van' Craon, 
werd te Lxmeville den 10 
September 1720 geboren. I« 
zijne vroegste jaren ging hij 
reeds onder dienst, en on
derscheidde zich door eenê 
op dien ouderdom onbekende 
dapperheid. Tijdens hetbe, 
leg van Praag in 1742,, OR-J 
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Verscheidden zich de Fraii-
sche Carabiniers, veröenigd 
met de Grenadiers, dooree
nen uitval, welke voor hen 
de roemrijkste zegepraal was 
geweest, en kwamen echter 
binnen de muren terug', met 
de smart op het aangezigt 
te lezen. Men vraagde hen 
naar de reden: » De jonge 
dappere is gekwetst," ant
woordden zij , over KAREI. 
BE " BEATJVAU ' sprekende , 
dien men zwemmende in zijn 
bloed, in hun midden had 
gebragt. Bij het aanvallen 
van Mahon in den slag van 
Corback ,; en in verscheide
ne andere veldslagen, waar
bij hij tegenwoordig was, 
ontwikkelde hij eéne dap
perheid, zijne eerste wapen
feiten waardig, en waardoor 
hij verdiende, om in Ï763 
verkozen te worden , om als 
opperbevelhebber het leger
corps , aan den koning van 
Spanje gezonden, te com
manderen. Hij had pas den 
ouderdom van' 43 jaren be
reikt,- en was reeds luite* 
tenant-generaal des legers, 
ridder der orden, en kapi* 
tein der Garde. Na den, 
vrede werd hij tot bevelheb
ber der provincie Langwdoc 
benoemd, en toonde zich de 
verklaarde vijand van de ge
strenge maatregelen, welke 
het gouvernement toenmaals 
tegen de Protestanten aan 
den dag legde. In 1771 bij 
«et, beruchte geregtsbe'd1 {Ut 

de justice) tegenwoordig, 
I weigerde hij, z , j n e stem aan 

het ontwerp van den Kan
selier MAÜPEOU , die zelf de 
stemmen inzamelde; einde
lijk ontving hij in 1783 ter 
belooning zijner langdurige 
en roemrijke diensten den 
rang : van Maarschalk van 
Frankrijk. Provence, van 
welk gewest hij in 1782 
tot landvoogd werd benoemd , 

! had aan hem de herstelling 
zijner staten, het behoud 

| zijner akademie, de volma-' 
king zijner scheepvaart, en 
het welzijn zijner matrozen 
'te danken. Den 16 Julij 
1789, vergezelde hij den 
koning van Versailles naat 
het stadhuis, andermaal ge
reed, om zijn bloed te zij
ner verdediging te vergieten! 
op verzoek van LODEWIJK 

I XVI. zelven tot Staatsdie-
' naar benoemd, behield hij 

slechts vijf maanden eenen 
post, waarin hij al het goede 
nietkon doen, dat hij wëlge-
wenscht had. Een even zoo 
goede staatkundige als een 
dappere krijgsman zijnde, 
verwierf hij ook in de loop
baan der letteren eenen schit
terenden roem, werd in 1748 
als lid der akademie della 
Crusca aangenomen, en in 
1771 werd hem eene plaats! 
in de Fransche Akademie 
ingeruimd. De naauwken-
righeid en getrouwheid, met 
welke hij zijne pligten als 
lid der Akademie vervulde s 
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bewijzen zijnen ijver voor al 
de bedieningen, aan welke 
hij verbonden was; D É ' 
BEABVAU overleed den 21 
Mei 1793. Zijn hart, hevig 
Tbewogen over de ongeluk
ken der koninklijke familie, 
kon al deze onheilen niét 
overleven. Hij-was twee
malen gehuwd geweest: tot 
eerste vrouw had hij eene 
dochter van den Hertog van 
BÓUIIXON , en van eene Lo-
tharihgsche Prinses, die 
hem als weduwenaar achter
liet f toen hij riaauwelijks 
zijne halve levensbaan was 
ten -einde geloopen. Zijne 
tweede vrouw was EÜIZABETH 
CHARLOTTE BE CHABOT , ee
ne 'zuster van den Hertog 
ROHAN-CHABOT , die hem der
tien jaren overleefd heeft, 
eh liet hem gedurenA* de» , 
geheelèh tijd hunner veree-
niging al de bekoorlijkheden 
eener zachte en teedere ge
negenheid blijken. Men 
heeft van haar, even als 
eertijds CICERO van CORÜE-
3JÏA gezegd: »Bewonderens
waardige vrouw, in welke 
iedereen gelooft, dat de 
"Voorzienigheid de kentee-
keneri dier oude goedheid 'i 
flier zedelijke wellevend
heid , dier maatschappelijke 
volmaaktheid der tijden heeft 
willen bewaren, welke niet 
meer bestaan. Door eenen 
echtgenoot, eenen broeder, 
bloedverwanten en vrienden 
omringd," alle tot den' hoog-
sten trap, hetzij van eer, 
of tan openbaar aanzien 

verheven, is het aan Haar, 
hoewel eene vrouw, gege
ven ,> over hen zoo veel 
glans afteschijnen, als zij 
over haar hadden kunnen 
verspreiden." Deze bemift-
nenswaardigé Vorstin is in 
Ï808 overleden. De Rid
der DE BÓUFPLERS heeft bij 
de Fransche Akademie hate: 
lijkrede uitgesproken. 

BÉATJVII,I,IERS (FRANCISCITS 
DE) Hertog van Saint ~Aig~ 
nan, Lid der Fransche A-
kademie, in 1607 gebofenv 
behaalde den te Caè'n uit
geloofden prijs voor de on
bevlekte ontvangenis. Men 
heeft van hem eenige losse 
dichtstukjés. Hij overleed in 
1687. Zijn oudste zoon PAU-; 
LUS , Hertog. van BEAÜVIL-
MKRS , was Gouverneur van 
Monseigneur» den Hertog 
van Bourgondiër en over
leed in 1714. Hij boezem
de zijnen kweekeling zijne 
gevoelens van opregtheid en 
regtvaardigheid, en eene 
groote geestdrift voor het 
algemeene welzijn -in. Aart 
het hof was hij steeds de 
verdediger der waarheid; hij 
sprak altijd ten gunste der 
volken} zijne deugden had
den derzelver voornamen 
grondslag in den godsdienst, 
die bij hem op gronden steun
de en öpregt was. 

B E A U V I M - Ï E R S (FRANCISÖDS 

HONORATITOS DE) Bisschop 
van Beauwis en zoon van 
den voorgaande. Na zijne 
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eerste studiën vólbvagt te 
hebben, ging hij in het Se
minarie van ST. SUJDPXCIÜS, 
en volgde de Cursus der 
Sorbonne. Hij onderscheid
de er zich in zijn licenti
aat. Tot het BïsJom van 
Beauvaisbenoemi, weigerde 
CLEMENS XI. hein, de be-
Vestigingsbullen te "verlee-
fien, wijl hij in eené zijner 
thesis de vier artikelen der 
€faliikaansche vrijheden had 
verdedigd. Dè koning, over 
deze weigering verwonderd, 
schreef er over aan den Kar
dinaal DE LA TRÈMOUEOLE , 
zijnen zaakgelastigde te Ró-
ïne-i en na eenige woorden
wisselingen werden de bul
len verleend. In. het vervolg 
bevond zich de Bisschop van 

"Béauvais in eenige omstan
digheden, dié hem deden 
besluiten, afstand van zijn 
Bisdom te doen. Hy begaf 
zich., naar de abdij van Pre-
ïhonstreit, en bragt het O; 
Verigë van zijn leven in de 
studie en godvruchtige oe
feningen door; hij overleed 
aldaar, en werd in het koor 
begraven. Hij is de schrij* 
ver van Comménïarïën op 

.*de H. Schrift, in 8™, en 
van eenjge stichtelijke wer
ken. '•' ' • " ' , " - . " ' • • ' • 

BEAUXAXMIS (THOMAS), een 
Karmeliet, doctor der Sor-
bönne, te Melwn in 1524 

f eboron , overleed i n 15S 9. 
ïen weet niet van Waar A-

MELOT DE XA, HOUSSAYE ont
leend heeft, dai fleze Kar

meliet, die i n het bezit der 
Pastorie van den heiligen 
PAULUS was geweest, dezel
ve verloren had, wijl hiï 
niet wilde toestemmen, dat 
dé lievelingen van HENDRIK 

'III. in zijne kerk begraven 
werden; Men heeft van heni 
Commentariê'n op deJEvan-
gelisclie overeenstemmingen, 
Parijs, 1650, 3dlu. In fol. 
en andere werken. 

BEAÜZÉE (NICOLAAS) , lid 
der Fransché Akademie, en, 
van die van délla Crusca, 
van Mouanen, Metz enJLr-
fas enz. vertolkend Secre-
taris "van Mg1', den Graaf 
van Artois werd den 9 Mei 
1717, te Verdun geboren, 
volbragfc zijne studiën onder 
de Jesuiten in het Colligie 
dier stad, en ging nog jong 
zijnde, in het noviciaat der 

| &bdij van den heiligen PAU-
KUS van Verdun, tot de or
de van Pi'emonstréit be-
hoorende.Hy legde er gee
ft e gelofte af, maar be
hield degodsdïenstige grond
beginselen , welke hij er 
geput had, en hij wildede-
Zelve tot eer van het gesticht 
en de orde doen strekken, 
voor welke hij eenë groote 
verkleefdheïd had behouden. 
Hij gaf zich eerst aan de 
beoefening der wiskundige 
wetenschappen over; maar 
hij liet deze studie voor die 
der talen, en vooral die der 
'Spraakkunst varen. De wer
ken aan welke hij zijne lang
durige en gestadige inspan» 
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ning heeft te kosten gelegd, 
strekken hem evenzeer door 
de keuze des onderwerps , 
als doof de wijze, waarop 
dezelve zijn uitgevoerd, tot 
eer. Zijnealgemeene spraak
kunst of Beredeneerde ont
wikkeling, der tot de taal 
vereischle grondbeginselen, 
is de vrucht van eenen even 
zoo diepzinniger! als metlio-
ó!ischén geest. Zijne Ver
taling (in het Fransch) der 
Geschiedenissen van SAL-
msTius, zou de goedkeu
ring hebben weggedragen 
van al de lieden van smaak, 
zonder spelkundige nieuwig
heden , die er het lezen bui
tengemeen onaangenaam van 
maken. Dit . kleinhartige 
middel, om de opmerking 
te trekken was beneden den 
Heer BKAUZEÉ , en m e n W 
grijpt niet, hoe hij heeft 
kunnen besluiten, om het
zelve te gebruiken. De syer-
taling (in het Fransch) der' 
0ezigtkunde van NEWTON, 
in 1786 in het licht gege
ven , heeft de algemeene 
goedkeuring weggedragen. 
Hoewel hij er enkel de uit
gever van Schijnt te zijn, 
kan men er echter niet aan 
twijfelen,, dat hij een groot 
aandeel aan deze vertaling 
Jheeft gehad; iedereen stemt 
toe» dat zij verre boveii het 
.oorspronkelijke vérheven is. 
De, vrijheden, welke de ver
taler zich gegeven heeft , 
waren passend en noodza
kelijk. De * billijke veront
waardiging, welke hij tegen 

eenen abt VARIET opvatte * 
die het onwaardeerbare boek 
de Itnitatione CHKISTI , 
misvormd en bedorven had, 
bewoog hem den oorspron-
kelijken tekst" te herstellen, 
en daarvan eene zeer schoo-
ne en naauwkeurige uitgave 
te leveren, Parij$1687. Zijn 
laatste werk was eene nieu
we uitgave van het Woor
denboek der Fransche % -
nonyma van Pater LivoY. 
Reeds in 1770 had hij eene 
uitgave der Fransche Syno-
nyma van den Abt GIRAND 
in het licht gegeven. Nog 
heeft men van hem Korte 
verklaring der Geschied
kundige bewijzen van 'den 
Christelijken Godsdienst, 
en verschillende taalkun
dige artikels in de Ency
clopedie. Hij overleed të 
Parij* «ten 25. Januari! 
1789. 

BEBEL (HENDRIK) werd in 
•1472 te Justingen in Zwa-
len geboren, en was de zoon 
van eenen landman. In 1497 
werd hij tot Hoogleeraar in 
de welsprekendheid aan de 
Universiteit van Tubingen 
bevorderd, alwaar hij alge
meen betreurd in 1516 over
leed. Keizer MAXIMILÏAAN I» 
vereerde hem in 1501 mét 
de dichterlijke kroon. Er 
bestaan van hem gedichten 
onder den titel van Opus' 
cula hebeliana, Straatsburg, 
1512, in 4.» Zijne verzen 
schijnen de vrucht te zijn 
eeneu Moeijend© verheel-
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"dingskraclit. Nog heeft men 
van hein eene verhandeling 
De animarum statu post 
soluiionétti a corgórè , in de 
Lafijnsche verzameling over 
idit onderwerp, Frankfort, 
1692, 2 'dl.* en eene ande-
'ie De magistraiibüs Rotfia-
fiötum , waarin vele geleer
de aanmerkingen en naspo-
jfingen voorkomen. ~ Men, 
"ftujet hem niet verwarren 
niet BALTHASABBEBBL,,Wel-
"ïce. in het licht heeft gege
ven : 1«° Dissertationes IV. 
'de iheologia genlili ex num-
jftis Ühistrata, iVittemberg, 
l658;,;in. 4.» — ;Z°'Eccle
sia, anié - dilaviana, ve'ra et 

,'fdlsa, ex anüqkiidiïbnsmo-
Miïcis eruia , Straatsburg, 
17Ó6, in 4.» — 3.° Anti-
ïfnitas XV. secuïorunl evan-
gelicorum, Straatsburg, 
-1669, 3 dl.n in. 4. t0 — 4-° 
'Antiquitdtes dermaniaspri-

'tüin?f et in Mc, Argentora-
tensis ecclesia Èvtingelicos ̂  
Sraatsèurg, 1669 T

t in '4.» 

BËBITTS of B^EBIUS (QüIN-
TIUS) Volkstribuun te Rome , 
ten tijde dat men in overwe
ging nam, ofmendenMace-
doni,schen oorlog tegen ko
ning PHILIPPÜS zoude onder
nemen, begon, volgens oude 
gewoonte, den senaat te la-

en, en denzelven openlijk 
te verwijten, dat hij de 
oorlogen enkel voortzette, 
wit vreeze dat het volk ee-
nigè rust mogt genieten. 
Dan de (Senaat kon zijne 
vermetelheid niet verduren,: 

en »a hem ^ e verwijtingen 
gedaan te hebben, welke hif 
verdiende j werd de zaak op 
h e V ; t a W i t

1 ^ b r a g t , en de 
oorlog, ondanks zijne tegen
kantingen, in het jaar 553 
van Rome besloten. Het is 
waarschijnlijk dezelfde Q, 
BÉBIUS , bijgenaanid Sulca, 
welke TITUS Liviüs in hét 
getal der vijf Afgevaardig
den plaatst , die naar Koning 
PERSËÜS gezonden werden, 
om de Macedonische aange
legenheden te regelen, 'inet 
bevel om van daar naar AleX' 
andrië tot Koning PTOÏÏO-
JMEÜS te gaan, om de vriend
schap met hem, van wege 
den Senaat, té vernieuwen. 

' • ' • ' • • - . - . - . ' j 

BEBIÜS Of BiEBIUS ( L ü -
o u s ) , bijgenaamd Divês, 
werd in het jaar 564 na 
Rome, tot Pretor benoemd, 
en daar hij zich in die hoe
danigheid naar Spanje be
gaf, zoo werd hij door de 
Liguriè'rs overrompeld, die 
bijna zijn geheele gevolg 
doodden. Hij werd ge
kwetst, en redde zich met 
Weinigen der zijnen en zon
der Lic tors te Marseille i 
alwaar hij drie dagen daar
na overleed. 

BEBIUS of BÉBIUS (M. BE-
BIÜS TAWPHII.ÜS) werd met 
D. JUNIÜS BRUTÜS en Mi 
HELVIUS tot Drieman of 
Commissaris benoemd, om in. 
het jaar 559 na B . , een© 
volkplanting van Romeirischö 
burgers naar Sïjponte 'm hefc 
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Ook werden onder zijn Con-
, sulaat de boeken tan NuiftA 

PoMPiMüs gevonden. - Ter
wijl- men aan den voet van. 
den Jdriictilum de aarde om-, 
roerde,. ontdekte men twee, 
sèeenën-koffers, van welke 
de eene ;tot opschrift' had , 
dat .h(|t ligchaam van NUMA 
PoMPiiius er in rustte; eft 
Op den'anderen las mendait 
er boeken in verborgen wa
ren, Nadat de laatste geö; 
jjertd was , vond men ei* He
ven Latijnsche met even zóO> 
vele vGrieksche fcoeken in. 
DéLatijrïschë handelden over, 
de regteri dér Opper-pries-
tèrs , en werden zorgvuldig 
bewaard ï maar wijl de Griek-
schë op;.sommige plaatsen: 
tegen deii Godsdienst sche
nen te spreken, zoo liet de 
pretor PETILÏUSi dezelve door 
•**e. k??*'8*1' ^«T offerpriesters , 
op gezag van den. Senaat, 
en in tegenwoordigheid "deS 
volks, verbranden, opdat de 
Romeinen niets in hunne 
stad mögten behouden, dat 
in staat zpude zijn de men-
schén- van den dienst der 
goden ét te trekken. 

landschap Arpimp, te ge
leiden. In het jaar 560 na 
B'. werd hij tot Pretor be
noemd.' "!Na vervolgens niét 
Koning PJHIUPPUS in "onder
handeling te zijn getreden, 
zond hij A P . .CLAUDIUS,'. ter 
hulp der stad Larlssa. Jn 
het volgende jaar "vereenig-
'4e hij zich met PHILIPPUS^ 
zich daarna weder van hem 
afgescheiden hebbende, nam 
hij de steden Phacimny 
PAastns, CMréUes den 
Phrlcium oïPhryctis in. Zich 
andermaal met PHIMPPÜS 
vereenigd hebbende, deed 
zijne komst, de stad M$l-
ledi door den JVTacedoni-
schen Vorsf belegerd, tot 
'dë overgave besluiten. Zij 
heroverden gezamenlijk al 
de plaatsen van welke de 
A t h e n e r s saich haddaan&e»«-
ter gehaakt, en terwijl Pin-
jCtppus Limnea ging belege
ren , begon hij Pellinea te 
berennen, dat door eenen 
zekeren PHILIPPXJS VAN'ME-
GALOPOMS verdedigd werd, 
die zich genoodzaakt zag, 
zich over te geven. Dit al
les had* plaats in hét jaar 
562, na È. In hétjaar 573 
na B. werd hij meit P. GOJR-
•NEMÜS CÉTHEGUS tOt Con-
sul verkozen. Gedurende 
j&9» Consulaat werd hij, noch 
zijn ambtgenoot in eenigen 
°.??I(?S gewikkeld, en hun 
viel echter de eer van den 
zegetogfc te beurt. Dit is 
net eerste ,voorbeeldr het 
Welk men daarvan in dëRo-
aaeinsche geschiedenis vindt. 

BEBIUS of B^Bnfê (Ctf. 
BEBIÜS TAMPHILUS) , Werd in 
het jaar 553 na R. tot Pretor 
benoemd', eri voerde in die 
hoedanigheid het bevel ia 
Cisalpijnscïb- Gallië', YW 
onverwacht in het land der 
Insubrische Galliërs, diê 
zijn leger sloegen en meer 
dan 6600 zijner soldaten de
den sneuvelen. Nadat de 
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Consul I*. JuwstVvLys j dien 
men in zijne plaats zond, 
hem scherpe yerwij tingen 

^had gedaan, gaf hij hern 
bevel zich naar Rome te: 
begeven. Hij werd in 567 
na H. met twee anderen tot 
Commissaris of Drieman be
noemd j om de Koloniën van 
t&iponle aan &&Adri(ttische-
JZge > en, van Buxenie, aan 

^^Toshaqnsche, Zee weder 
te bevolken. Met. L. Ejiï-
ï,ius PAULUS werd hij in 
572:ria R; tot Consul'ver-
ïcqzén. Hij was ook een 
rder vijf afgevaardigden, die 
•'ïnen ihchet,jaa» 5S7 na B. 
,naar Iltyri'ê zond. 

-.BECAN of BECANUS-' (MAK-
;TINÜS), een geleerde Jesuit, 
JHpogleeraar der wijsbegeerte 
en Godgeleerdheid, Biecht
vader van FERDINAND II. 

.. Werd te Hilvarenbeeïi, in ., 
de Provincie Boord-Bruband I 
geboren, eh overleed te 
Weenen in 1624, in, den [J 
ouderdom van 63 jaren. Men 
heeft van hem een kort be
grip der Godgeleerdheid, 
in fol. Ziptwisfende Ver
handelingen; een bondige 
Wf derlegging van het werk 
des schëurmakers DE DOMI-
Nis, en vele andere geschrif
ten. Hetgene, wat het mees
te gelezen wordt en het nut
tigste i s , is de Anulogia 
veteris et noviTestamenti; 
een werk, waarin men de 
betrekkingen, aantoont van 
het Evangelie met de oude 
Wet* en dj» bewonderens

waardige aaneenschakeling, 
die al de geopenbaarde waar
heden , in één ligchaam ver-
eemgt, dat in al deszelfs 
deelen volmaakt overeen
stemmend en. consequent is. 
Men heeft eene verzamelin<* 
zijner werken in het licht 
gegeven, Par#s, 1633 x in 
folio. , 

BECAN of BECANUS (JOAN-
,NES). f"-? Z i e GfOROKIÜS. 

BECAN of BECANUS ( W I L 
LEM), een Jesuit te Yperen 
in 1608 geboren, en te 
Leuven den 12 December1 

1683, overleden , heeft zeer 
gezochte dichtstukken nage
laten ; onder, anderen eene 
Beschrtfving van den in-
togtmn Prins FERDnt/WD, 
Infant van Spanje, inV laan
deren , met prachtige platen 
versierd, door IIUBKKS ge-
teekend, en door CORNELÏS 
GALLE uitgevoerd, Antwer
pen , 1636. — ïdijllen o£ 

II Herderszangen, waarin ftien 
die vernuftige naïviteit aan~ 
treft, die het ware karakter 
van het herdersdicht uitmat 
ken i Antwerpen 1655, Men 
heeft dezelve dikwerf ge
drukt met de gedichten van 
SlDBONIÜS HoSCHIUS. - „ 

• BECARD ( JOANNES) , . in 
Vlaanderen geboren., kano-
nik van .Furnes in.de or
de van premonstrateit, werd* 
Hoogleeraar in die stad, en 
vervolgens Pastoor en̂  De
ken, der parochie-kerk. Man 

http://in.de
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hééft van hem Annales 
Pramonstratenses* 

BECCADELLÏ (LODEWIJK), 
\verd te Bologna in 1502 
uit eene -aHeÜijlce ._ familie 
geboren. Na zijne studiën 
te Padua volbragt te heb
ben , wijdde hij zich aan 
de staatszaken toe, zonder 
daarom de letteren te ver
zuimen* Hij verbond zich 
aan den Kardinaal Po tus , 
dien hij in zijne Spaansche 
legatie volgde, en, na bij 
liet Concilie van Trente te
genwoordig te zijn geweest, 
nam hij zelf die van Vene* 
tiè' en Augsèurg waai'. Het 
Aartsbisdom Rcrgusü, was 
de belooning zijner werk
zaamheden. Daar COSMUS 
X , Groot - Hertog van Tos-
hanen, kem ia M « - t i » t 
de opvoeding van Prins 
FERDINAND, zijnen zoon, had 
belast, zoo deed hij afstand 
van- dat Aartsbisdom , op de 
hoop, die hem gegeven was, 
dat van Pisa te zullen be
komen ; maar daar zijne 
verwachting werd te< leur 
gesteld, zoo zag hij zich 
genoodzaakt, zich met het 
proostschap der hoofdkerk 
vatt Pratö tevreden te stel
len, alwaar hij in 1572 zij-
»e dagen eindigde. Zijne 
voornaamste wérken ' zijn: 
•lieven, van den Kardinaal 
PöLirs, in het Latijn, door 
MAÜCROIX in het Fransch 
vertaald (Zie POLÜS en PHI
LIPS), dat van PÉTRARCHA, 
in het Italiaansch y naauw-

keuriger dan al degene, 
welke tot dusverre in het 
licht waren verschenen; dat 
van den Kardinaal BEUBO 
en van den Kardinaal G-JIS-
PARD CoXTARlXI. Hij heeft 
vele andere werken in hand
schrift nagelaten. Deze kerk
voogd stond in betrekking 
met bijna al de geleerden 
van zijnen tijd, SADOLET^ 
BEMBO , de MANUTZUSSEN,' 
VARCHI, enz. 

BECCAPUMÏ (DOOTINICÜS) > 
vroeger MECARINO genoemd, 
van Sienai vond, terwijl hij 
de schapen zijns vaders 
hoedde, vermaak, om figu
ren in Het zand te maken. 
Een burger van Siend, BEC-
CAPÜMI genoemd, onttrok 
hem aan de schaapskooi, 
om hem te leeren teekenen. 
Deze erkentelijke schilder, 
légde zijnen familie-naam 
af, om dien van zijnen wel
doend* aantenemen, welken 
hij sedert dien tijd droeg. 
Hij overleed in 1549 te Ge
nua in'den ouderdom van 65 
jaren. 'Zijn heilige SEBAS-
2IAAN is' èèhe der schoon-̂  
ste schilderijen welke in 
het paleis BORGHESE gevon
den worden^ 

BECCARÏ (AUCUSTINUS) » te 
Ferrare geboren, is de eer
ste Italiaansche dichter» wel
ke herderszangen vervaar
digd heeft. BAIUJ2* hééft 
zich bedrogen, met te zeg
gen dat TASSO de uitvinder 
van deze soort van gedich-

file:///verd
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ten is. De AMINTAS van 
dien dichter is eerst van 
1573 en de herderszang van 
BECOARI, il sacrifizio , fq~-
vola pastorale, kwam in 
1555, in 12.mo in het licht. 
Deze dichter overleed in 
1590. ,, 

BECCAIUA (JOANNES BAP-
TISTA), religieus der Chris
telijke scholen, te Mondovi 
geboren, en den 22 Mei 
| 7 8 1 , te Turin overleden ,, 
onderwees eerst te Palermo 
en vervolgens te Rome de 
wijsbegeerte en de wiskun
de ; het gelukte hem door 
zijne proefnemingen en ont
dekkingen , om een groot 
licht over de natuurlijke we-i 
tenschap te verspreiden, en 
vooral over de electriciteit.. 
Hij werd vervolgens naar 
Turin beroepen, om er als 
hoogleeraar in , de proefon
dervindelijke natuurkunde t& 
fungeren. De onderwijzer 
der prinsen, .BENEDICTUS , 
Hertog van, Chablais , en 
VICTOR AMÉDEUS VAN CA-
RIGNAN jgeworden, waren 
noch hét verblijf aan het 
hof, jnoch deaanlokselen des 
vermaaks in staat 'l hem in 
het minst van°de studie af, 
tetrekken, waaraan hij al 
zijnen tijd toewijdde. t Met 
eerbewijzen en wel daden o-
Verladen, spaarde hij niets, 
om zijne boekverzameïing 
uittebréiden, eis oni zich 
de tot zijnen arbeid noodige 
werktuigen aan te schaffen. 
.'• Hï . DEEL.- /', • • N 

!) Hfl ÏS èfe schrijver Van ver-
sclnllende Verhandelingen 
over de électriciteit, die 
nuttiger zouden zijn ge_ 
weest, indien hij zich min, 
der aan zekere bijzondere 
stelsels, en' vooral aan dat 
van, FRANKMN had gehecht. 
Nog heeft lïien van hem eenè 
Proeve over de oorzaak der 
Stormen en qinveders, Iwaar-
in men,niets meer voldoen
de ^aantreft, dan hétgene/, j 
\vat in andere werklenj bvevK 
dat, onderwerp is geschre
ven; eehige stukken „ ovejc 
den Meridiaan 'van,' 'Turifiy 
en andere sterreden natuur
kundige onderwerpen.' ,.'Pa« 
ter BECCARIA, was. even .ZOO 
aanbevelenswaardig door ziji 
ne deugden ,als . de»or zijne 

| klunde.;'.,- jlri/de geschillen ? 
'' wélfte" liy met .'de Heeren. 

GAS'SINI, -NÓIXET,^ '"WiLSoii 
en andere had, erkent mëji 
ligtelijk den godsdienstige!! 
en zedigen man, dien eene 
ijdele wetenschap niet opge
blazen heeft gemaakt,, en 
die innerlijk overtuigd i s , 
dat;, spijt .en trotschheid, . 
die grooté middelen der he-
dendaagschê wijzen!, •> eene 
zeer vernëderen'de toevlngt 
voor geletterden zijn. '•;.; 

'.,. BECCARIA'",(.C^ËSARTJONESA- • 
JSA Markgraat van), werd den 
3 October"l 1^35 'te Miïam 
geboren» en overleef in 1793,. 
Jliji verwierf zich eenen zeer 
grootên roem door zijne Ver-
handeling over demisdaden 
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en de straffen. Bit geschrift 
heeft tot èene menigte andere-
öyér ' hetzelfde onderwerp 
aanleiding gegeven- . I n alle 
teden overgezet, ltód hetzelve 
in Frankrijk zijnen grootelï 
opgang te danken aan den 
ophef, dien D' XiiEMBEBT van 
hetzelve maakte,' en aan de 
Cominentaria ,'• dié VOL*AI-

• KE er bijvoegde, hetwelk 
geen heel gunstig denkbeeld 
Van. hetjzelvë dqét geboren 
•worden. Volgens de gevoe
lens Van BÈCCAKÏA , begon-
toen de vormenvan den ouden 
Criminelen regtshandel in 
Frankrijk meer eenvoudig 
te worden", werden dezelve 
gunstiger voor dëh beschul
digde, en deden de Pijn
bank afschaffen. "BIDOT heeft 

\ eene uitgave van de Vérlidn-
1 deling- over dé mvMw^é &h 

3,e straffen i in het, ïtali-
aahsch'bëiprg'd, ,wëlke> een 
meesterstuk''is.'':'MdRÊ'iiiiET 
iiëeft dezelve in heÉ;Fransch 
Vertaald, èn möak^é in de-
zélve, in de; ordedèr ortdër-
^r^n/'ëfettigejj^ëéanderïn-
'gen,: ̂ èïk^BÈccAHlA goedi 
keurde, pit wèïk'i hetwelk 
door dé 'Vwijsbegeerte "inët 

N geestdrift^'wéïjï verheven » 
\ bevat, dit is hïèt 'ie ont

kennen, nuttige ontwikke-
liaaen••", eh\viji?é^tondbegin-
.^*?**' doch'ten'midden;,dér 
Waarheden ontwaart men 

/meer dan eenë dwaling, ;\ge* 
Toejens, en stellingen Van 
]önafhanke3jj^heid, uüva-
rihgën * tegen 'het rëgt van 
eigendom, smaadwoorden te

gen dé óiide .wetten , ehve^ 
Ie andere even vatsche als 
dwalende méeningën komen 
in, dit werk voor, waarvan 
al w$t ër nuttigs in aange
troffen wórdt, reeds sedert 

, langen tijd vernield Was. 
Hetzelve heeft zijne ver
maardheid, enkel aan de 
partij, die het ophemelde , 
te danken. 

BECCARIA , of DE BECCA-
Rus (ANTONÏUS), een Domi-
nikaner monnik van Ferra-
fe, van wien KOVETTS zon
der, reden twee' schrijvers 
maakt, begaf zich "in het 
Collëgie Sainte Marie des 
Angesindiebrde-\ enriiaakté 
door zijné'bt&térigèwoné vip't 
vele vpï'derxngéh In * de we
tenschappen, en verèenïgde 
veel godsvrucht met dezel
ve.. 15 VS\ 5 werd hy ïn dié 

f orde opgenomen; en den 22 
September 1524 tot Bisschop" 
van Scütari.. benoemd.' ïfij 
overleed in ) 1543 en is Hë 
schrijver van dè ; volgende 
Wérken: l°'.jGrZóssëmata su
per Psalmos. — Ê°.' E'xpo-
sitioim. joU. — 3b- ;50 'É&-

"milids : super' Epistólcts Pe-
trinas/— 4?:. 40 Romilias 
sëfrérBëatiimmaèéïati com-
menMrïa' ';M 1 parfém"St-
T/tómflè ïi. :süper Metaphy-
'siciim'p^Jiysicam, Mbniïd&~ 
•anima eic.-^ 5°. ^.uodUèè-' 
W,"— 6°. Cbnsiliü. ~ . 7°' 
bèelaraUorieü ea^itm^'Con-
sdienïïae. —8°. Mièrr^ü-

Jorium. — 9°. Tract> "$<* 
.' Corpore C/iristi. -~-: 10°. 
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virgineseu Mariale. — 1 2 ° 'II I-*I-J» "ulusna <je 
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40 OruUones. — 13:° Sca-
lam spiritualis profectus. 
"—14.° An in Adam vel in 
Abel Ecclesia dêfecerit* 

,BECCARU (TEJRESOR) uit 
eené aanzienlijke familie van 
JPavia geboren» nam in den 
beginne het ordeskleed aan? 
Werd vervolgens Abt, Ge
neraal van de orde van Val-
Ómbreuse, en eindelijk door 
Paus ALEXANDER IV. töt 
Bisschop ,en Kardinaal be-

. noemd, dié hem als gezant 
naar Mofenee afvaardigde, 
pin de geschillen derGfüËÏ-
FÉN én GIBEMJNEN bijteleg^ 
gen. Doch de eerste hein 
van partijdigheid voor de 
anderen verdacht houdende, 
stonden tegeft hem op, sleep
ten BECCARÏA haar de markt, 
en lieten hem den 12 Sep
tember 1258 onthoofden. Zijn 
ligchaam werd naar hetkloos-
ter. vmVql-Ombreyse over 

rees 

onde r scheWene ldoJS^» 
,m den ouderdom van SI'-6" 
^ ^ ^ v i n c i a a ! 3 ^ 
beideyLombardyèn. J S i X ^ 
V. stelde heni later t 0 ? ï ï 
gemeen. gelqqfspn^éïzoéfcër 
van Milane aan, en fee? 
noemde hejri in 1568 te yJR0r-
«e tot Commissaris"- Gene
raal v welke laatste bedie
ning;, hij niet YÏyt "en ijver 
waarnani, zqodat; hij'te dien 
?W* .qijder^óKei^et^ tt

reizén 
ondernamv' Hij overleed 4e 
ivapelsdm 3 Augustus 16ÖO 
in den ouderdoni van ÖJ ia-

5E^°1 Jipchöp-vah Vitia 
aella^Pieve^m het gebied 
van Perugïa, --' •"*'••<&•••••" 

gebragt, en zijne gedachtenis 
werd als van eehen Heilige 
en Martelaar in eere ge
houden. 

BECCARÏA ( HVPJPOUTUS 
MARIA) een zeer geleerd 
godgeleerde en goed rede
naar van de orde van den 
«t«. DoÏMiMCüS, werd uit ee-
*J9:. beroemde Familie van 

• Mondoyi geboren en begaf 
üich te Milane in.liet Con-
yentus ffratiaritm in de, ör,-

N n 's! 

ren, had in de acie vanden 
Hf. DQMINIJCUS; zijne gelofte 
afgèl>g<l, én'zlch door zijne 
ingefogene levenswijze en 
zijn e s tudiëh eenen grqqten 
roem verworven. ïn 1800 
werd\ hg tot de. Bisschoppe
lijke, waardigheid- verheven, 
Hij heeft onderscheidene 
werken nagelaten.,; waarvan 
de Voortzetting van de ker
kelijke geschiedenis, vaq O-
Rpi het voor^aanjiste.is.,,. '' 

•'..' BEC;B$:R (l'ai^Es^pAfcHïar); 

Was eèist,hoogleeraar inde 
geneeskunde, vervolgens ̂ èrfe 
stë lijfarts\ v^n JejRvKe'ür*' 
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vorst van flfentz, en later 
van dien van Êeyèren. Hij 
l>egaf Mch naar Londen , 
werwaattsf zijn »roem hem 
Waŝ  voorgegaan , en over
leed aldaar .ïh 1682. Wij 
bezitten onderscheidene wer- , 
'feeri 'van hem, waaronder de j 
volgende, verdienen 'opge-' 
merkt te worden; 1°. Phy? •< 
sica SuiferrdnêaFrankfort 
1669 in 8°.\hetzelve werd 
ï«" Ï7X)3 en in 1759 te Leip-
'zig.m 8°. herdrukt- —- 2°. 
Escperimentuni ' Chymicèm 
uovMtii Frankfort 1671 in &.0 

— 3°. Character pro noti-
tia'.Unguarum,, üniversali. 
Hij :bÊW^jraë^|irlïeteelv.ë ! 
•feene' alge^nieïiiSctaaï tê vor- \ 
men, door middel van wel
ke alle natiën elkander ge
makkelijk zonden Ieeren ver-
staan. — 4°. InétitwMone» 
chy'micae, prodtomae Frank
for t ' ï èéé 'ën'" AmsteVdam 
1665' 111̂ 12°. :^-:;6°.' Mxpe-
^imenttM-noi^mac Curp~ 
Oéiiffi' <$?*' "Aïhérd areharid 
Perpeèüd^ Frankfort 1680 
^Wiölr^l^Mpistolaèchyi 
micae Amsterdam.1673 in,8°.' 
BECHER WaV een man van 
eenj levendig, driftig eft ei
genzinnig karakter, bèt-
welk hênv tot' de droomërijen 
der gèüdmaakkunde en 'tot 
«enige andere hèrsenschim-
mige specnlatien deed over
gaan^ doch dit alles neemt 
ï i M w è g , dat fhij een'«it^ 
muntend scheikundige was. 
£ijriè werken wprden dooi? 
dègenèv die 'zich op die we
tenschappen toeleggen; op 

prijs gesteld en geraadpleegd.. 

c BECHET (ANTONIUS) Kano-
nik van Usez, is de schrij
ver van de Gesc&ïëdeiiis vun 
den Kardinaal 'MMTWVS, 
'stvs\ Parijs 1715 in 12°. een 
werk vol onnauwkeurighe
den ; dikwijls doet hij niets 
dan FLEURY afschrijven, die 
zelf van DE TJHOU 'heeft af
geschreven j welke volgens 
onnaauwkeurige ", aanteeke-
ningën alles, wat hij van 
dien Kardinaal verhaalt, ge
boekt heeft. (Zie" MARTINÜ-

vsius). Wij ;bezittenf nog van 
BECHET eene Vertaling van 
de brieven van den baron 
BÜSBE'C. Hij was té CternïoM 
in JLuvergne geboren7 *en 
'overleed, in T722 in den ou
derdom van 73 jaren. ; 

BECHSTEIN (JOANNÉS MA
THEUS) Boschraad van den 
Hertog van Saksen ..lM[einïn~ 
gen., en bestuurder der woud-
akademie te Dreisigaefier bij 
MeimngeA y yreïöf in 1757 te 
Waltefshaiisen in het dis trikt 
Goiha geboren. Zijn vader 
was een bekwame smid, diq 
tevens een buitengewoon" 
liefhebber van dejagt en een 
natuuronderzoeker,was, een 
aanleg, die ook op den 
zoon overging. Doop zijnen 
vader voor de godgeleerd^ 
heid bestemd, légde bij zich 
échter meer óp zijne gelief
koosde studie toe. In 178$ 
beriep hem SAIZMANN' als 
meester in de natuurlijke 

; historie en wiskunde naar 
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Schiiêpfenthalé Spoedig Hier
op verscheen het klassieke 
werk van BECHSTEIN: alge-

• meen- 'nuttige Natuurlijke 
Historie van Duitschland, 
in het Jicht- Hierop legde hij 
zich op het bosch-wezeri toe 
(waarin hem BURGDORF den 

. lëerbrief als een ervaren 
woridkundige gaf) en rigtte 
op eigene kosten, daar de 
regering hem niet onder
steunde , een gesticht op, 
waarin hij jonge lieden'in 
de bosch- kunde onderwees, 
en :had dadelijk eenen grbor 
ten toevloed van de zonen 
der ' aanzienlijkste lieden. 
Vervolgens bragt hij in ver
binding met zijn gesticht 
éeW e sociëteit voor bosch- ën-
jagtknnde 'tot stand, van 
welker weldadige werkzaam
heid hare jaarboeken en hët 
tijdschrift Diana getuigen. 
In "het 'jaar 1800 werd hij 
als bestuurder der bosch--

• akaderoie te Dreisigdcher-
bij .den' hertog; GEÓRGÉ fatt" 
Mëiftiüge&aangèsteld.s Bobt 
•hem/fyefA-jDreisigack'J eéft' 
der beste gestichten voor de' 
bosch- kunde van DilitscA-
' land. BECHSTEIN overleed 
aldaar in- het jaar 1825 ^ én 
heeft onder meer anderey I 
de volgende 'werken nagë-» 
laten: 1*° Volledige tlatuur-
ty'kè Mistorie der $chade<-
lijke bosch- insekten. >-~ 
2«° KriïidJiünde der wonden.; 
—* 3.° Handboek voor dé 
kennis der jugt; doch zija 
voornaamste Wérk is ;; # 

woud- en JagUenmisen vol
gens al hare deelen. '•*" • 

BECK (JOANNES, VrijSeëTf 
VAN) gouverneur van het her
togdom Luxemburg, luite
nant-generaal van den koning 
van Spanje, onderscheidde 
zich bij den slag van=!T4£-
onville, alwaar PÏCCÖLOMÏN* 
in 1640 den Franschende 
nederlaag toebragt; vervol
gens nam hy de stad Air& 
ito, bevond* zich in 1642 bij
den slag van Honnëcóurt* 
en in 1648 bij dien van 
Lens. • Hij overleed aan eene 
wond, die hij in denzélven* 
ontving, en die hij , uit 

; heldhaftigen spijt, niet wilde 
laten verbinden. BEGK was^ 
Voor dat hij de partij der' 
Wapenen koos, postillon ged
weest; zijne dapperheid, en 
zijn wijs gedrag bragten 
hem tot eene fortuin, wel
ke hij den te meer verdien
de , daar hij van dezelve 
geen misbruik maakte;, en 

; nooit vergat, : wat hij vroe
ger geweest was. 2<ijn graf-

i schrift, hetwelk in de Ré-
collet-kerk te Luxemburg 
gevondenwoïdt, getuigt, dat 
de beruchte WAXSTEIN, ee-
né zamerizwering tegen kei
zer FERIHNAND gesmeed heb
bende, den vrijheer VAN 
BECK op allé mogelijke wij
zen in zijne belangen zocht 
overtehalen, doch'dat al zij
ne pogingen de getrouwheid 
Van dien géneraal niet kon» 
den doen wankelen. 
3-- . , „: •:•-;', r - t o . ; ir . 
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-BECK^MA'I'HEUSFREBEIIICUS) 
in 1649 te Èaiifbmern gebo
ren , werd in 1696 predikant 
ïn de- heilige-Geest Kerk te 
Atigsbutg y vvas een der be-
xoetódsteii;enïiers derOpster-
sché; talen * én vooral in de A.-, 
rabisehe -letterkunde zeer er-
vaféö. Hoewel vele hoven én 
Universiteiten heïn als leer^ 
aar beriepen, verljetbij ech-
terden dienst van Augsbnrg 
niét, hoewel zijne inkom
sten aldaar ^eer bekrompen 
Waren* BECK overleed in 1701. 

BEOK (HEÏTOÏUK) een be
roemd „tooneel- speler en 
Schouwspel dichter werd jn 
1759 geboren en overleed in, 
1803. Zijne eerste vrouw was 
CAROI/INAZIEG£ER van Mann-
7ieiin, die ook een voor
werp der dweepachtig9 ver
eering van ScHiiiTiEK was j 
welke voor haar zijne jLou--
3SE , in Kabale und ÏAe'be >, 
geschreven- heeft. •-—-.;'BEOS, 
was zoo verzot pp" het; spel >, 
dat: hij z ĵne drift tot spelen'; 
niet koö"overwinnen. Zijne-, 
blijspelen! het portret dër> 
moeder en , het schaakbótd, 
zijn genoeg bekend* , 

BEGKER (É)ANiè'l.) tp Kor 
ningsbergen gebaren» eerste. 
lijfarts vart den Keurvorst 
Xm Brandenburg"*'•> overleed 
té JSonivgg^rgen, in 1670 in 
den ouderdom van 43 jaren. > 
Er bestaat van hem: 1.% 
VomineMariils de T/ieriaca 
— %° Medicus Microcos-
m* jonden 1660 in 8.w 

— "3.° De' cultrivoro jtrw- \ 
sinio Leyden 1638 in 8.y°. 

BECKER (DANiëi) in 1594 . 
te DatitZig geboren»} werd 
hoogleeraar te Koningsber- j 
gen en overleed in 1655* Hi) 
is bekend wegens eene ope- j 
ratie, die niemand noch vóór : 

noch na hem gedaan heeft. 
Een jonge landman , GRÜN- J 
HEIDE genoemd, slikte een o ^ 
mesje door; BEGKER sneed 
hem de maag open, nam het 
mes er ui t , en genas den •• 
mensch weder geMkkiglijk. 

BECKER (WttEEM GoTT-
WEB) in 1753 geboren j werd 
vroeg ouderloos en door eene 
freule. j van Ingersleben, die 

1 hem de geringste giften als 
groote weldaden aanrekende, 
armoedig opgevoed. Gedu
rende zijne studiën öp de 

: universiteit moesten zijnen 
.': letterkundige werkzaamhe-
I de» in het gebrek van ver» <j 
i mogen, en in het; ieergeld 
j vfipjisjien. In Bazelt alwaar 
bij;: langen tijd vanl- zijnen 

II ïefterÏEundigen arbe.i<t ileef-
J Aé>i -vprmde hij ZicJijVpprnaT 
i iftejijk door den pmgang van 
• achtingswaardige••..•- ZwMsérs* 
• Eindelijk werd hij4n 1782 • 
: als hopgleeraar aan .de :rid-
derr.akademie 'Yan Bresden. 

! hefoepen «n hoewel hij zich 
; hier niet op de regie plaats 
'veelde, wees hij echter; Uit 
'' genegenheid voor Drësden 
den post als opvoeder van { 

; den thans regerenden koning 
.van Pruissen van de hand» 
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In het jaar 1784 deed hij 
eene- reis naar Italië; te
ruggekeerd zijnde, wijdde hij 
zich weder aan zijne gelief-, 
koosde,, onderhoudende 'gen 
schriften toe, jaoedanige Tïij 
reeds vroeger in het licht 
had gegeven^ • In. 1̂ 9& werjl 
hij opzigter van de verza
meling ••• jVan ojudheden,~. en 
van het kabinet "van \ mïmy 
tèh, alsmede koninklijk hof* 
raad. Aanvallen van jicht, 
welke; hem^io de laatste ja -
renj-zijns Jevens d?' dagen 
verhittefden, maakten., ein
delijk in 1815 aan heit werk
zame: leven van BECKER. een 
einde.;, Hij heeft ëenige 
ïv^rken nagelaten. 

,. BECKER. r— 2!ie BJSKKEB. 

• BECKING.TON (THOSUS), ceii 
Engelsch . godgeleerde en-
Bisschop =der vijftiende eeuw. 
werd te Beckhatnpton in 
Sonwierset geboren. '. Hij 
volbragfi fJ?ijne studiën aan 
het.,•." nieuwe collegie te 
Q%£wè): waaraan •hij; in 
3408 verbonden was, , en 
aan hetvvelke hij later veel 
goed deed; In; het volgende 
jaar werd > hij rector te St. 
Leonard bij Hastings Jn 
het Bisdom CHchesterym 
te Button in het-. graaf- : 

schap : Surrey, en in 1429 
was hij Deken van het ker
kelijke vJudiciaal collegie 
van Londen, en trachtte 
met WIUCEJM LINVVOOÏ) , gees'. 

" " regter van dat collegie, IJ 
. . - , ? ;••. i , - '.:••" - - N P 

en - THOMAS BROWN ,. Vicaris 
generaal van het Aartsbis
dom van Ka?ilelberg, in 
eene kerkvergadering, die 
toenmaals gehouden werd, 
eene wet, krachtens welke 
men. tot gewelddadigheden 
tegen de Wichlefiten en, 
Lo'llards moe^t overgaan, 
vast te' stellen. Eindelijk 
w.erd hij tot Bisschop van 
Batik en Wells benoemd, 
en.betoonde zich in die be
diening als een groot voor
stander en bevprderaar der 
weienschappen, zoodat hij 
voor den grootsten MECENAS 
van zijnen tijd gehouden 
Werd. Men behandelde te 
dien tijde met veel ijver 
het Vraagstuk. betrekkelijk 
het regt van den koning van. 
Engeland op : de kroon van 
Frankrijk*, De Bisschop 
BECKINGTON deed zich bi| 
die gelegenheid zeer tegen 
de Salische wet onder
scheiden, en poogde te 
bewijzen, dat de koningen 

•van Engeland een erf-regfc 
op het koningrijk Érank-
rijk hebben. Daarenboven 
was hij zeer ervaren" in de 
fraaije letteren, een goed 
geschiedkundige en godge
leerde, ëën 'uitmuntend re
denaar en in alle kennissen 
bedreven. Hij overleed den 
14 Januari] '1464', en! werd 
in zijne ; hp.ofdkerk begra
ven, waarin jnen voor hem 
een prachtig gedenkteekeh 
oprjgtite. In het jaar 1440, 
het XIX- der regering van 

3 - . ' ':••:• . '•:,: V ''•'.' ••"••;: 
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HENDRIK VI. bfagt hij het 
zoo ver, dat m ê n % jaar-
.lijksche inkomsten van 'New
ton -Longville in het graaf
schap Buckingham en ! té 
Oxford in het nieuwe col-
ïegie invoerde, ^en voegde 
hier nog vele schoone lega
ten hij. Er bestaat van 
hem: 1.° De jure regwrti 
Anglorum ad regnèm fran-
ciae. — %° Leerreden. — 3.° 
InEplstolasPetriBlesensis. 

BgCpiANN (JOANNES), in 
1739 te Hoya geboren , veiv 
wisselde zijne godgeleerde 
studie, waarvoor hij bestemd 
was, met die deir. natiiur-
en huishoudkunde. Op aan
raden van BÜSCHING , nam hij 
in 1763 den post van Hoog
leeraar in de natuurkunde 
en in de natuurlijke historie 
aan het Luthersche gymna
sium te Petersburg aan, 
doch zoodra BÜSCHING Pe
tersburg verliet, ' légde hij 
denzelven weder neder, en 
deed $ene rete haar Zweden, 
alwaar hij zich den omgang , 
ën het onderrigt' van LIN-

\NEUS ten nuf té maakte. , en 
'werd in 1766 op aanbeveling i 
van BÜSCHING,* Hoogleeraar 
te Göttingen, alwaar hij 
gedurende 4,4 jaren voorle
zingen over de. huishoud- j 
kunde, technologie, over dé 
kennis van het;financiewe- ; 
zen , • en de burgerl ijke re- ' 
gering hield, en door zijnen . 
naam vele' studenten 'naar 
Göttingen trok. BECKMANN 
overleed in het jaar 1811 

en was lid van bijna alle 
geleerde genootschappen van 
Duifschland én van de Noord-
sch'e staten. Als zijn be
langrijkste wérk wordtge
noemd ":" Geschiedenis 'der 
uitvindingen , Lëipzig, 1780 
— 1805, 3 Dl.» in 8.w; 

BEêftUET Of B E Ö K È T . ' - ^ - -

Zie THOMAS van Kantelberg. 
— {Heilige). v i r 

* BECQUET (A.NTÓNïtfs)? een 
Celestijner Monnik, Biblio
thecaris van hetJmis van Pa-
fijs\ in 1730 iri'den-ouder
dom van 76 jaren joverledeh 
is de schrijver van dé Ge-
schiedenis- vdn de Congrega
tie der Celestijner Monniken 
vim Frankrijk, met geschied
kundige lofreden der beroem
de mannen zijner orde, in het 
Latijn, 1721, in 4.*o Wij be
zitten nog van hem: Bijvoeg
sel en oordeelkundige aan
merkingen op het23 'hoofd
deel van het zesde dêêl det 
geschiedenis van dëghêstelij-
•ke oéden(van Pater HÉMOT) 4 
waarin over de Celestyner 
Monniken gesproken wordt, 
Parijs ,• 1726 ; in 4<«>, welke 
van het jaar 1721 af," in de 
gedenkschriften van T R Ë V ^ X 
geplaatst zïjrii Hij'wist vele 
letterkundige anekdoten, die 
hij ook gaarne mededeelde; 

v* 'BECQ'UEÏ (AtTGÜSTlNUS; J ö -
ZEF) in 1755 den 17 Decem
ber te Vitrg-le-Frmpaisgc-
borgn, was de oudste van 
zijne familie en bereidde 

file:///neUS
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zich tot „den geestelijken 
•Staat Voor* In 1779 Priester 
>gewyd, werd hij Vikaris té 
St. Menehoüld, vervolgens 
in 1782 Pastoor Van St* 
iLupm> te Chélónsi in 1786 
Domheer der hoofdkerk. De 
omwenteling, die daarop volg2-
'de, verdeelde , zoo als men 
•\veét,de Priesters en hét volk. 
Vele Geestelijken voegden 

*zich»aardeze móeijelijke om* 
"standigden; de Abt ÈECQUEY 
had een' broeder, die : de 
plaats van prökureiir-generaal 
van het département van de 
^Marnè bekleedde. De in
vloed van dezen broeder, een' 
•man van -groote geestvermo
gens én êen' geSchiktén be<-
stüurder, sleepte waarschijn* 

-lijk5 den Abt BËCQÜEY'mede; 
hij deed den éeden verkreeg^ 
na de nieuwe regeling van 

-zaken, éenë'standplaats. De
ze inschikkelijkheid belette 
niét, dat hij onder het schrik
bewind in hechtenis werd 
genomen. Na dezen orïgei-
-lukkigen tijd; schijnt hij zich 
veranderd te hebben; en men 
ziet niet, dat hij sedert dat 
'tijdstip, aaneenige acte der 
Constitutionele kerk heeft 
deel genomen. Hij opendB 
de kerk vart St. Lupusmd& 
en verrigtte er den/diensti 
Na het Concordaat,/werdhij 
•Pastoor van de stad; den 13 
"Junij 1802 werd hij door den 
"Heer i)E! BABBAI/, Bisschop 
van Mèw%¥ Waarvan ,Ch&* 
rlons toen' afhing, niet DE 
CRANCÉ en JöBEBT tot lid 

* • • : . . . ' . . . . •. • : , ; .-.. . . . , • £ *••;•••': N n 

van een' Bisschopjpëlijken 
raad voor het gedeelte van. 
CMlons gekozen. Na den 
dood zijner beide; ambtge-
nooten, werd hij Pro-Vica
ris-generaal en blééf, alleen 
mét, het bestuur vaa dat ge
deelte dés f Bisdoms belast. 
Dit bestuur heeft hij ook on
der de . andere > Biséqhoppen 
van Meaux waargenoméri, en 
toen de zetel van Chalöns 
hersteld was,, "werd hij door 
den Bisschop • tot, eersten 
Groot-Vïkaris benoemd*; ïDe 
steller van zijne levensschets 
prijst, zeer, feetswijzp-gedrag 
en de toegevendheid vaneden 
Heer BECQUEY, gedurende 
de beroerten der fterkj het; 
is 'waar, .dat deze Geeste
lijk* \ten uiterste gematigd 
•Was,- hetzij dat men zulks 
als een gevolg van zijnyrer 
delievehd karakter; moet be
schouwen ; hetzij hij oor
deelde dat zulk een grond
beginsel met die tijden van 
verwarring meer overeen 
kwam* Hij was lid der 
gestichten van weldadigheid 
te;CMlons en, van de let
terkundige Maatschappij>• 
waarin -; men zijne lofrede 
uitgesproken heeft. vHij 
stierfe den 7 Junij ,1827;* 
na eene langdjirige, zjekte, 
Om al hetgeen, wat van 
zijne, be.niinnelijket-e'jlipe'da-
nigheden", van zijp kennis > 
geest ,* openbare haftdelin* 
gen en verdere, aanspraak pp 
de gedachtenis en de "ach
ting zijiiejmedeburgers,' ge-t „ 



6<J2 JÖE-C."-r B E D. 

gÈgd i s , te weten , verwijzen 
Wij naar zijne levensschets, 

•' :BËCTON of; BRETON (JOANT 
NES)' Bisschop vsaHereford 
in de XIII. eeuw, een En-
gelsehman van geboorte, her 
oefende, na, de Latijtische 
faal grondig geleerd te •'heb? 
ben;, de Regten , en verkreeg 
in die faculteit den doctor 
raleri hoed. BECTON heeft 
zich door schrandere oplos
singen van- de moeijelijkste 
vraagstukken van het Regt 
beroemd gemaakt, ïsoodat 
hij zich aan het hof;; van 
kohing HENDRIK ;IIL een 
gröot-^éttrouwëh vérwierf, 
die hem ter belöoning van 
zijne groote diensten het 
Bisdom Hertford opdroeg. 
Hij ̂ heéft èënè groote verza
meling van Engeïsch© nwattea 
vah onderscheidene schrijvers 
bijeengevoegd, en dezelve 
tot é^n deel gebragt. ; L É -
liAND - zegt, dat deze verzar 
meling voor EDtrARm I r , 
«tfön ' èh opvolger van HEN
BRIK l i l ; , alsmede vóór de 
geheelè natie van zeer veeï 
nut <.was. Hij overleed' in 
hét jaar 1275 onder de;:re
gering van koning EvxsAkn 
I . en had THOMAS GANTtcirr 
»us tot opvolger;- • 

_ BECTOZ (CLAÜDÏA DE), de 
dochter van eenen edelman 
uit' Dauphiné, Abdis? van 
Saint-Honorê de Tarascon 
maakte groote vorderingen 
in de iLatijhsche taal en de 
wetenschappen, onder Piö-

mstxfH •-FAVcvm^ een Mon
nik van LeHns', en aalmoe
zenier van 'zijn Klooster. 

'FRANCISCUS , 1 . vond zulk een 
behagen, in»„de brieyen dier 
Abdis:» dafth.ij,dezelve, zegt 
mèn, • bij • zich droeg, en: aan 
zijne hofdames als yoorbeelr 
den, vertoonde. Hij begaf zich 
jnet; de: koningin MARGARE-
THA van Napitrre yan Avig-
non naar Tarascgfix om mpt 
deze geleerde rKloostervQogr 
des te spreken. Lupovicö 
JDOBIENICHT, oVer deze Abdis 
sprekende,;; zegt: Con. lei 
mörif la hëlta Jil valore e 
"la cortesia 'ïndeme>, Zij o-
verleed in 1 M 7 , na ver
scheidene Fransche f en. La-
t^nschei::\verken,* in dicht
maat en onrijövin het,licht 
te hebben gegeven. 

BEO* , bijgenaamd venera-
hilis df de 'eerwaardige, werd 
in 673, öp het grondgebied 
van het klooster Warmouth 
•in het BisdomBw/iam? aan 
de Schotsche; grenzen gebo-
ïen j in welk klooster hij 
van zijn'': zevende jaar af', 
zijne opvoeding on tving. H|j 
omhelsde in hetzelve den 
:regel vah den heiligen BE-
NÈDICEÜS , én hè vlij tigde zich 
op de;: wetenschappen en 
schooné letteren. Hij leer
de-hét Grieksch, de Jtatjjn-
sche dichtkunst, de reken
kunde, en werd een dich- , 
t e r , redenaar» geschied
schrijver,, sterrekundjge, 
Wijsgeer, godgeleerde, ein
delijk keeraar e» Kerkva-
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| e r ; ;een' titel, welke de 
kerkvergadering van Mmt 
hem in 836 gaf. Hij werd 
in- den ouderdom van 30 ja
ren tot Priester gewijd, en 
het was voornamelijk sedert-
dat^ tijdstip ,...rfat, hij z i c h 
hexlijtigde, om over de hei
lige -Schrift ;- te: schrijven. 
Hij stierf in 73:5 on den', 
steenen-vloeïüijnêr cel uit
gestrekt. De Kerk vereert 
hem als eenen heilige, en 
het Boomsche Martyrolo
gium i maakt .op :d)an27 Mei 
melding van hemV. Men heeft 
zijne werken te Bazel en 
Keulen in 8dl.n in fol. ge
drukt, welke gewoonlijk in 
4 banden worden gebonden. 
IJezeive zijn met eêhekeuze 
eh zuiverheid: geschreven, 
die men voor zijnen tijd als 
wonderen, moet. beschouwen. 
Het meest bekende isl de 
Merkelijke Geschiedenis der 
Mngelschen, sedert de komst 
van JÜMÜS CjESAR-iri Gr,ovt-
Britlwrmïê, tot in het jaar 
731 ,.te Cambridgein. 1644, 
"afzonderlijk in fol. gedrukt. 
Zijne-' overige werken zijn: 
Gommeniaria over de heili
ge Schrift, die gewoonlijk J 
slechts: uittrëJksèls; uit 'de 
Kerkvaders zjjn, doch met 
smaak en methodisch ver
zamel d; Martyro lögiuéJie-
roica\carmihe, in het 10.o. 
deel van hét spicilegiumveai, 
»'A.cHERYi niet de > bijvoeg
sels van? Fi,oKüs:'in hêt 2.e 
«eel der maaM Maart der 
Acta Sanctamm'Zijnwerk 
over de zes tijdpérke?i 'der 

603 
IJ wereld haalde hein ónaatf-
\\ genaamheden op den hals, 

wijl Uiij" beweerde,, dat: de 
• Zaligmaker der wereld niet 
" iifchei zesde tijdperk op de: 
; wereld was gekomen. BEDA 
I verdedigde zich en stelde 
j tevens -.vast l dat het algew 
:' meen gevoelen, hetwelk.het 
' bestaan der wereld zes-dui-
;, zendjarig ..maakte:j niet ge*i 

gróiftd jwaS. In zijne aan* 
teekeningen op den heiligen; 

|< EPIPHAN'ES , 'heeft Pater' PE-, 
TAir verscheidene tijdrekenY 
kundige misstellingen: rari: 
BEBA- ontdekt; en • in "eena 
verhandeling^ te; Tarnau in 
Mvingarijëgedrukt, heeft de 

> Jésuit PURÜWCH zijn gevoe-
'i lenr opzigtens den [sterfdag 
••• vare JESÜS CHRISTUS, bondige 

wedérlegd-: BEDA^teldedentv 
zelven op den 15 der/maan y. 
Volgens hem* een' Vrijdag,' 

, en daags na Paseheri j 'in 
: plaats dat de Vrijdag dat 

11 jaar op den Ï4»e? dag van 
, het Paaschfeest .viel.; De 
stijl van̂ BEDA is niet zeer: 
welsprekend en" zonder ver* 

:: hevenheid, maar voor "den:; 
< tijdi waarin hij geleefd heeft> 
,; is;' dezelve zeer voldoende.; 

/Vruchteloos* zegteen schrij
ver/ zou men in zijne wer
ken, de sieraden der wel-: 

I sprekendheid zoeken, 'doch 
; daarentegen r vindt men < er 
ij vele? naauwkeurigheid en 

duidelijkheid in :,v er heer. 
schen m' dezelve eéne be» 

; minnelijke* ; eenvoudigheid , 
: en'.een* toon van openhartig'-
héid j godsvrucht eit ijver, 
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die de belangstelling des 
lexérs opwekken. Be op-; 
regthéid «en waarheidsliefde 
gijn' "het onderscheidendei 
kenmerk zijner geschied-: 
kundige werken; en indien' 
nieh "zegt, dafchij :somsder 

ligtgelbötigheid te ver ge*; 
dreven heeft; moet men ten 
minste toestemmen dat geen 
oordeelkundig persoon, zijne, 
opregtheid ooit itl./twijfel 
zal irekken. In: zijne C00»-
mentariëh heeft hij zich dik
wijls tè vreden gesteld, met-
die1 van den H. AUGUSTINUS , 
den H. AMBROSIUS, rdett H» 
HIERONXMÜS , den H. BASI-
ïiïüSl:eti'z.: te verkorten pf in. 
eene' geregelde orde te stel
len'."Hij hééft niet .aldus 
gehandeld, zoo als «enige, 
latere schrijvers zulks heb* 
hen.durvenbeweren» o«i:h»*, 
werk tè vermijden of uit 
gebrek van génie. Zijn .doel,. 
bijl. de verklaring der heilige, 
Boeken;, Was, om zich-langs 
dien wég',des té haauwkeu-
riger aan; dé overlevering; te; 
honden." In= hetgeen,1 watde 
Kerkvaders hadden nagela
ten té dóen, volgt hij altijd: 
hunne grondbeginselen:,; uit j 
vreeze van in het minst van 
de overlevering af < te wij
ken. De beste kunstregters; 

getuigen," dat 'm 'de: stuk
ken j welke geheel, en:; al . 
van hem zijn, hij in bon
digheid ; en oordeélkraclit; 
deii bekwaamsten der Kerk
vaders niet behoeft toe 
te geven." — De Commen-
tarim s welke hij op de 

' Profeten geschreven heeft?, 
; zijn verloren geraakt. Men 
: Schrijft hem« werken, toe , dié 
'niet van hem zijn; zoo als: 
: Collecïanea flores,. de -Iiê-" 
•; vensbeschrijvingen van AR-

NoLDUs CotOMBANüs en P i ^ 
ïTRidius.-..-*-. Men moetiheim/ 
,' niet» verwai'ren, met eeneri. 
Ianderen BEDA, ouder, d^n 
. hij ,? die Monnik van £/»-; 
' disfarne was. . ' ï "2 

BEDA (Heilige) de jonge, 
; éen Monnik in het regtsge-; 
: bied der. stad Rovigo, wordt 
een geloofsbelijder genoemd.. 

lHij was een Sakseï vangen 
bobrtê en KAREL de Gtoote 
liet hem studeren. Hij: dien-, 
de dien? "Vorst gedurende 45 
jaren, maar eindelijk begaf; 

"hij zich in den puderdom, 
. v&n meer dan 60 jaren naar? 
,: een klooster , waarin hij , nk 
een heilig leven geleid te 

• hebben ,!in 883 overleed. Hij; 
werd aldaar begraven, en-
toen dat klooster, verwoest 
werd, réddè ,men.zijnetoyêr-7 

; blijfselen, 0ért :bragt dezelve 
naar Chyiïtm. Paus SIXTÜS V.' 

' Canoniseerde: hsitn in 1586-ï 

BEDA (jfpëi.),; bestuurder 
van? hét 'coÜegie van Mónt-
aigu, ,éft;' Syndicus der 
Theologische: faculteit, van 
PtirijS'ii werd in.. Picwdij'f 
geboren. ('Hij gaf. ëene. Cri-
tiek der" omschrijvingen van 
ERASMtrsin: het licht ,1526, 
in fok Deze geleerde 
schreef hem een. antwoordy 
even zoo bits a h de sri-
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tiek j;-,ea verweet hem 181 
logens, 210 lasteritigen , ,en 
47 godslasteringen te hebben 
voorgedragen. BEDA ver
vaardigde daaropp uittreksels 
uit de werken van-

 ERAS-, 
MUSj, f klaagde dezelve aan 
bij de faculteit, en • het ge
lukte hem,, dezelve te doen 
censureren, Hij: was 'het, 
die .dei* Sorbpnne gelette, 
ten gunste d0r echtscheiding 
van HËNBRIK VIII . , konjng 
vantMngelarid, te stemmen. 
Zijn denkbeeld was het bes
t e ; maar hij droeg "hetzelve ; 
metste veel 'hevigheid voor j 
en wijl hem uitdrukkingen 
ontvielen/, die 7; hjjjeediggnd 
voor het gouvernement Wa
ren ,", ' z o 9 . yei,(?9?deelde hem 
het parlement van Parijs f , 
als. tegen den koning e r t e 
gen d,e. waarheid, gesproken 
hebbende, oravoor, de^Lier ! 
ve r Vr,ouwe - Kerk openbare 
boete te doen. Hij werd 
daarna naar de Abdij van 
JMfontr Saint -M{<>he'l verr 
bannen, alwaar hij in 1537 | 
overleed:, BEDA heeft ge
schreven? 1«° eene Verhan
deling De ptyico; MAGDALE-
m, Parijs s; ;j519 in 4' t 0 

een vrij goed werk, -waar* 
in hij 'over .dat tjvisjpunt:, v 
het waarschijnlijkst gevoelen j 
verdedigt, 'tegen; het "ge- | 
schrift van tEPèVRE D'ETA* 
PI.ES pn JÜSTÜS GMCTHOUE 

(Zie" 1lÏAfiDAXi?NA)» •.—• 2.° : 
Twaalf „boeken tegen het 
Contmentarium Hes eersten 
en vele andere werken, die 
den stempel der ónbeschaafd-

Ijeid ; dragen;' men bespeurt 
|n dezelve ijver en .een» 
goede meening, maar te 
veel bitterheid. Zijn latijn 
is noch;zuiver noch naauw-
jceurig. ., • 

BEDAJS. r - Zie BADAN. 

BEDERÏCÜS. — Zie BÜRÏV 

,"• BEPJPORD. j — Zie RussÈi.»-

BEDFORT, of BETPÓRD :(Jp-
AMS'ES Hertog van) derde zoon 
van HE^DRII^VI. yoerdein 
1422 het; beveL over, hst 
Engelsche ; leger tegen KA-
REL VII. In hetzelfde jaar 
werd hij voor. zijnen pupiti 
dien hij te Parijs «n;te Lw* 
d$n> tot koning jan. J^m/i-
rp% had. • doen uitroepen;, 
tot regent benoemd. Hij 
versloeg de Fransche vjtoofc 
bij Southampton, maakte 
zich meester van Crotoi» 
fewam met zijne troepen» 
binnen Parijs, sloeg, den 
hertog, van Atenpon, en 
verspreidde de verschrikking 
iir het geheele rijk.•.,,< Hij or 
verleed te Mouanen, in 
1435. Men zegt, dat toen 
eenige H. edellieden nit h,ef 
gevolg van KAREL VIII. hem 
aangeraden hadden, het graf 
van BEDFORT; te vernielen, 
deze koning hun aptVroord,. 
de: » taat ons eenen doode 
In rust laten, die bijzijn 
ïeveii al dè Franschen deed 
beven.". - <•..'•'• \ • • '' >'•"• <" 

'.••'• 'BEPMAB*' T Zie :£UEVA.: . • 

http://pi.es
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-•'BEDOYÈKE (KIREI. AN<SË-> 
MOTS FRANC.ISCTJS HUOHET," 
Graaf BE LA) te 'Parijs in 
I f 86: uit; eene zeer aanzien
lijke familie geboren. Ging 
zeer jong onder dienst, 
Waarin zijn naam, en ver
scheidene trekken van mi
litaire dapperheid zijne be
vordering bewerkten. Bij 
den val van BONAPARTE in: 
1814 was hij- kolonel. Bij 
de terugkomst van LODE-
WIJK XVIIL gedurende ee-
nige maanden in zijnen-rang 
geschort,werd hij Weldra 
met de overige officieren ge^ 
rpepen :̂ om - | n ;han den van 
Z. JVf i'dén' eed van getrouw
heid aftelèggen, èn aan liet 
hoofd • van zij n regiment te-' 
rugtékeeren. BONAPARTE, in 
de maand Maart 1815 fë 
Cannes geland, bewoog X,A 
BEDÖYÈRE, met verachting 
zijner eed'en, zijne troepen 
totden 'opstand, deelde drie
kleurige ' cocardeni aan zijne 
soldaten ui t , en dwóffgde 
wettige overheden van Grè-
iloble, alwaar hij zich be
vond,' hare poorten voor dën 
overweldiger te openen. Zijn 
verraad! werd ,' dadelijfc' be
loond-* doof* den : i?ang van 
Veldmaarschalk, vervolgens 
floot dien van luitenant -
gerieraal en het pairschap. 
Hij bevond zich te 'Jflëuritè 
ett "te Mant - Saint - Jean, 
en kwam den 22 Junij te 
Parifs1 terug, verzette 'zich 
in de kamer der pairs, tot 
de aanneming van den af
stand van BONIT?ARTE;, . tm 

gunste van NAPOLEON If* 
Na dé komst der bondge-1 

noöten te Part/s, volgde nij 
het leger, langs de oevers 
der Loire, keerde Jia de 
afdanking in de hoofdstad 
terug, en Werd bij ;èenë 
vriendin zijner vrouW gear
resteerd. Den 4 Augustus 
werd hij voor eenë militai
re commissie gebragt, die 
hém veroordeelde om' géfü^ 
sileerd te worden; |tij on>, 
derging zijne straf den 19 
derzelfde maand, slechts 
den ouderdom van 29 jaren 
bereikt; hebbende. 

BEEK (CÖRNELIUS) , een gef
leerd Utrechtenaar, régulier. 
kanonik, -én prior in het 
klooster "van : de Scheiding 
der Apostelen ie> TJtrecïifc, 
heeft in het Latijn gesch're» 
Ten: 1.° Be kronijk va% 
zijn klooster, waarin véle 
omstandigheden \ aangaande 
het interdikt der Utrechte
naren, en de ontheffing van 
hetzelve door NïcQiiAS DE 
CCISA ^voorkomen. '••• ' ~ : 2,° 
Redevoering tegen demon'-
niken, die iets in eigendom 
bezitten, enz. ' ^ ' 3 ; ° Ver
handeling - over het 'hezoe-
ken van-kloosters enz. 

BEEK (DAVID), te*Delft 
in l£j21 geboren, schilder 
des Konings van Engeland, 
leerling van den ridder A N -
Toknis VAN DIJK, evenaarde 
zijnen meester. Doop ver
scheidene "vorsten werd hij 
ontboden, on* hun portrettó 
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schilderen. Hij (schilderde 
zoo snel, dat KAHEÏ, I; hem 
eens zeide:' » Ik geloof, 
dat gij een paard zoudt af
schilderen, hetwelk te post 
liep." Hij- deelde in de 
gunst van dien Vorst, en 
overleed tè »'»Graven/lage 
in het jaar 1656. 

"BEËKMAN of ^BÉECKMAN ( t 
ZAÜE) Récto'r der stad'jÖo^ 
récht,- Was een der boezem» 
Vrienden van den beroemden 
DESCARTES , met wiëh' hij 
op eene zeer zonderlinge 
wijze kennis maakte, Ten 
tijde, dat de •'ïaatste de wa
pens in Èollünd' jïoév&e, 
ontdekte hij in -dé Stad! BJ-e-
du\ dat iedereen eëfl wis-
ltünVtig vraagstuk las*; het
welk men in hetNedeVdui^ 
in de i stratenf had4- aange
plakt; hij vraagde- dus aan 
déif "Heer -BEEKMAN, die het
zelve mede Jas, doch dien 
hij niet kende", of hij hem 
zulks wel eens in het La
tijn wilde vertalen. Deze 
geleerde verbaasd, eenen 
jongen 'Kadet hem deze vraag 
te zieri doert, zeide hem, 
dat hij gereed was, hém te 
voldoen, mits hij hem be
loofde, hem de oplossing 
van het vraagstuk te bren
gen ; DESCAHTES beloofde 
zulks , en hield woord. Naar 
den naani en de woonplaats 
Tan den Heer BEEKMAN on
derzocht hebbende, ging hij 
hem den volgenden dag be
zoeken » ontwikkelde hem 
jïijne aanmerkingen' op het 

& -fc* , fflï 

vraagstuk, en sprak Kèm 
met zoo vele bondigheid en 

| schranderheid, dat de wïs-
; kunstenaar van beroep be
kende: j 'dat de Officier hem 
dingen leerde, welke hij 
niet kende. " Van toen af 
aan beloofde zij .elkander 
eene Avederkeerige vriend
schap, en eene geregelde 

;; briefwis.seling té zullen on? 
derhoüdénV Hunne betrek-

' kingen dnurdén vaa 1617 
tot 1636 «f-1637, dat is tot 
aan den dood van BEEKMAN» 
Het was op verzoek van dien:, 
vriend f dafc- DESCAttTÉs in 
in 1618 zijne 'Verhandeling 
over de toonkunst schreef,' 
doch« dezelve is eerst lang: 

• daarna ;-• en eerst na den dood 
des schrijvers • gedrukt> < he t ' 

"• WasMéze* Verhandeling, die 
' BEEKMAN "• zelfs' -voor••' zijn' 

I
werk wildö 'doen doorgaan» 
BEEKMAN had eene Verban-' 
deling zamengesteld Mat/ie-
iriaiico - Physico genaamd, 
waarin de Fransche wijsgeer" 
niet zoo veel belang stelde-

| als de schrijver zelf, en bij 
elke gelegenheid drukte hij 
hem met vrijmoedigheid zijn 
gevoelen uit. De kunde van 
den Hollandschen Mathema" 
Heus had hem binnen en 
buiten' zijn vaderland eenen 

' groóten roem verworven, 
wijl de reizende vreémdelini 

: gen, hem onder het getal 
: dergene stelden, welke zij 
moesten bezoeken. 

- BEé'LPHEGOB, een GoddeP 
Itïoabiten en Madianiteïi, 
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Indien 'men de gissingen der 
oudere en latere schrijvers 
met. den gewijdeh tekst ver
gelijkt, zoo schijnt het, dat: 
deze Godheid bijna dezelfde 
was als de PRUPUS der La
tijnen, de God der ontucht, 
en, dat hij éene zeer wfellus-j 
tige gedaante had. ,-In het 
Boek der Getallen (XXV.. 

• 1 -.—-: :3f); wordt gezegd, dat 
de Mpabitische dochters, de 
Israëliten tot hare; offeran
den uitnöadigden, dat zij er 
ziehnaar toe begaven de Go
den" dier idochters aanbaden, 
en zich in den dienst van 
ElKëjüRHBOQB deden inwij den* 
God^fkover deze ; misdaad 
Vertoornd Ï beval, aan 'MOZES,; 
de voornaamsten des volks te 
doen ophangen. MOZES beval 
aah de Regters al, diegene 
ter dood te brengen , welke 
aan afgoderij schuldig waren. 
PHINEÉS , klein-zoop van 
AaRON doodde openlijk ee-
nen. Israëliet met een Madi-
anitische hoer j bij déze gele
genheid- kwahién. er tachtig 
duizend man om het léven. 
God. beval rtog aan .MOZES-, 
dé Madiahïten als ,<gezwo-
ien vijanden, te behandelen 
en hen te-verdelgen. Dit be*. 
Vel werd; eenigen tijd daarna 
ten uitvoer gebragt (J5. d. 
Getallen XXXÏ.) Dit voor
beeld van gestrengheid heeft 
in„ de oogen der ongeloovjgén 
geene: genade gevonden, zij 
hebben JVJOZES van wreed
heid , van ondankbaarheid jè-
geftsf dé Madianiten.beschül-
5%d.,, bij wie hij eene schuil

plaats gevonden en pene echt-; 
genoote genomenhad; van bar-
baarschheid, door hun land te 
vuur. en te zwaard te verdel
gen. De wetgever der He-
breers zal ligtelijk geregt-
vaardigd zijn, indien menmet 
eenen kundigen Godgeleerde, 
de volgende aanmerkingen: 

• wil maken: 1.° »In de Jood-
sche republiek, en krach
tens de wet, welke God; voqr;. 
dezelvehad;gegeven, was de. 
afgoderij eene misdaad van 
gekwetste Goddelijke Majes
teit ; indien men de onover
winnelijke zucht der Israë-, 
l i ten, . om hunne naburen, 
natevolgen, en de wanorde, 
waarmed^deafgoderij steeds^ 
vergezeld ging, in aanmer
king neemt, zoo bestond er? 
geen ander middel, pm de-, 
zelve voor te komen, of uit' 
te roeijen, dan al de schul
digen ter dood te brengen?'* 
2.° De- stammen derMadïa*. 

; niten j die, aan de Mpabiten= 
grensden,; waren niet de
zelfde als die welke in de 
nabijheid van Egypte w&-

; ren, en onder .welke, Mp«. 
ZES de wijk Jhad genomen-; 
Men ziet,door het voorbeeld 
van JETHRO, zijnen ^schopn--
vader > dat deze den fwaren 
God aanbaden : de > eerste-
waren door de Moabiten yer-i 
basterd-en vereerden BE#I>; 
PHEGOR. 3-° l iet gedrag-; 
dier volken was eene trqu-/ 
weloosheid; zij hadden den 
verfoeijelijken raad gpvolgd, 
welken BAÜASM hun ge
geven had, - de Israëliten 
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te verleiden, hen tot mis- : 
daSen over te halen, ten 
eihdë de gramschap Gods 
tegen hen op te wekken. 
(B, d. Getallen XKS1U).\ 
Zij waren dus even zoo 
„schuldig alsof zij de pest in 
%et léger der Israëliten had-
•éen gebragt. ,4,b üa t de' 
Israëliten, dé Moabitèn , de 
Madianiten en al de schul
digen , of door eene dood- ', 
straf, of door den geesel 
des oorlogs, of door eene 
besmetting enz. gestraft zijn, 
dit is voor" de goddelijke 
regtvaardigheid' geheel on
verschillig ; men kan de
zelve zoo min 'ia. het eene 
als in het andere; geval van 
wreedheid beschuldigen." 

BEëiiZEBUB f dat is ie god 
der vliegen,, was 4e naam 
eener godheid der Accaroni-
tein, Waarvan in het vierde 
Boek der Koning-e»,: het 
eerste Hoofddeel gesproken 
wordt. (Sommige schrijvers 
zijn vrin gevoelen geweest, 
dat de Joden hem dèzennaam 
uit bespotting hadden gege
ven , Wijl men in den tempel 
Van Jeruzalem geene vliegen 
op de oflers zag. ScAiiiGER is 
van dat gevoelen; maar het 
is veel waarschijnlijker dat 
de Accaroniten zelve, dezen 
naam aan hunne godheid had
den gegeveri; hetwelk men 
kan bewyzen, door de woor
den van OCHOSIAS, welke 
Kónd» om dien god BjEëL-
ZEBUB te raadplegen. Het 
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is geenszins waarschijnlijk, 
dat hij eenen God heety wil
len raadplegen, waarmede 
hij den spot dreef. MAL-
DONAT is van dit laatste ge
voelen in Zijne Comniënta-
Uëii op het lÓ.e Hoofddeel 
Van den heiligen MATTHEUS* 
Het is echter mogelijk, dat 
'de haam, in den beginne 
uit spotliist gegeven, zoo
danig in gebruik kwam, dat 
men den, oorsprong van den-
zelven uit het oog verloor. 
Sommige schrijvers hebben 
gemeend dat de Accaroniten, 
de vliegen aanbaden, ea 

'voornamelijk den God der 
vliegen, onder de gedaante 
'van dit insekt. Er wordt in 
het Evangelie gezegd, dat 
er Joden waren, die JESUS: 
beschuldigden, duivelen uit 
te werpen, door de magt 
van IteëLZEBUB, den vorst 
der duivelen (MAT. XII. 24). 
De Verlosser deed hun Hg-
telijk gevoelen , dat hij gee
ne verstandhouding inèt den 
vijand der zaligheid kon 
hebben, dat Hij in tegendeel 
gekomen was, om hem te 
oversyinnen en hem zijnen 
buit' ifé ontnemen. 

BEëliZEPHON, of BAAÏi-
TSEPHON, een afgod der 
Egyptenaren. Hit woord is 
zamengesteld, uit feé7(heer 
óf god) en tsephon {verbor
gen of het Noorden) » even 
alsof men zeide de Herbor
gen god, of de god van het 
Noorden, Men gaf ook de-

o 
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ien/ «aam ,aan dè^ plaat»., _ 
•waar* deze god was uitge
steld» aan' de grenzen van 
Egypte, digt bij de Roodé-
zee. RABBI - ABEN - EZRA 
isegt i, dat het een koperen 
tulismaii'.was, welke de toö-
vehaars van PHAÖAO hadden 
opgèrigt , om te belëtien , 
dat de Israelitën uit Egypte 
ontvloden. 'Andereh zeggen, 
d a t d e Egypteiiar'en op' al 
die plaatsen dergelijke talis
mannen óprigtten, langs 
welke de vijanden ligtelijk 
eenen inval in Egypte kon
den doen, opdat hunne po
gingen door de tooverkracnt 
dier afgoden; zoudeö verhirt-
derd worden» 

BÉERING. — Zie BEÏUÏÏG. 

BjEETttOPEN o f B E E T H Q V K N 

'• (ÜIOIÏEWJJK vos), ontegen
sprekelijk eeh dei" grootste 
Instrumentaal-Componisten, 
werd in 17fÊ' te Bom ge-
horen. Hij 'wss'de zoort van 
eenen Tenorist, doch voï-

f ens de opgave, yópirfeóinen"-
e in het LëociUon der Tótö-

Mlnstler van FAYOLLE, een 
natuurlijke zoon vanFREDE-
RIK • WxtiiEM I I . Koning, van 

"Pruissen; hij wasr en werd 
tot de muzijk bestemd. Zijne 
jeugdige en uitmuntende'ta
lenten bewogen den Keur
vorst van Keulen, hem naar 
Weenen, te zenden, om zich 
aldaar onder de leiding van 
den beroemden HAY»N meer 
*e volmaken. Weldra zag 
men in hem den grooteni ü 

kunstenaar, die afleg invet'* 
rukkïng bragt. In hem ver-
eenigde zich HAYDN'S ernst 
en luimigheid en, MOZART'S 
zwaarmoédigheid.i daar hij in 
het karakterschetsende voor
namelijk CHERUBÏNI evenaar* 
de. Te bejammeren is het, 
dat deze, groote man zich 
eerie verkoudheid ojp ; den 
hals haalde, die hem bijna 
geheel en al van zijn'scherp 
gehoor beroofde. Hij leefde 
gewoonlijk eenzaam in het 
dorp Mödlingen bij Weenen 
en slechts van tijd tot tijd, 
liet zich het klappen zijner' 
vleugelen, in de verrukking 
zijner stoute verbeeldings-
krach t höoren. Hij overleed 
in Ï827, 

BEGA (CóRNEMirs) een ïeer- '• 
Hng van OsTADïus, de zoon 
van "PETRUÜ BKGUVN en MA-
RU , eehe , dochter van den' 
beroemden CORNEJLIÜS VAN 
HAARLEM, was zeer erva
ren in de teeken- en schil
derkunst. BEGA werd ee» 
groote meester, vooral iri 
het schilderen van boeren-
gezelschappen, maar hij was 
2ÖÖ losbandig, dat zijn va
der, hem niet meer als zoótt 
wilde erkennen. Deze hoon; 
deed hem zijnen naam • van 
BEGUYN in dien vati JÖEG-* 
véranderen. Het is onbe
kend, \vanneer hij geboren 
i s , maar men weet dat zijn 
dood den 27 AvgnBtüs 1664 
plaatshad. De stukkeh door 
hem vervaardigd,,dienen tot 
•sieraad in de fehiaettëïï clei? 

file:///vanneer
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I liefhebbers, ,...-. 
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\ BEGAREUCI (AUTONIÜS) van 
i Modena, door VASARI il 
j Modona bijgenaamd, hééft 
Ï «zich > ' hoewel geenén ande-
I ren gids hebbende gehad, 

dan de eenvoudige natuur, 
door zijne beeldhouwkundige 

! werken in gebakken steen, 
i 4ié men tegenwoordig nóg 
] in verscheidene kerken van 

Modena, bewonderd, beroemd 
gemaakt, Men bewondert 
er onder andere in dié van 
de heilige MABGARETHA der 
Becolletsmonniken, eenen 
CHRISTUS in het graf, even 
zoo bewonderenswaardig,' in 
de ordening, als in dé schoon
heid der uitdrukking? Deze 
kunstenaar leefde gelijktij
dig met GORREGGIO , erï inën 
beweert, dat deze van zijne 
voorbeelden gebruik maak-

\ te1, om het beroemd1© helm-
dak van Parmfi te schilde-

' yen. Men zegt ook dat Mi-
CHAëL ANGEibj.bij het zien 
yan eenige zijner stukken, 
^ich niet kon 'onthouden van 
uitte roepen: » Indien dezie 
aarde marmer werd, zou ik 
2eer voor de oude stand
beelden vreezen.'' (Se ques-
ia terra diventasse marmo 
guai allé statue antieke)* 
Hij pverleed te JMadena in 

' 1555» 

' BEXJAT (JOAÏVNES), advo^ 
leaat, raadsheer en daarna 
president hij het parlement 
Fan P#m> m # ^ad in 

EGf-- mi 

1523,. geboren, overleed ai-
I daar in 1572. Behalve de 

regtsgeleerdheid, in welke 
hij eene uitgebreide kun de 
bezat', was hij in dé talen 
en in de letterkunde erva
ren. Men heeft van hem: 
Remontrmces a CHARLES 
IX. sur Tèdit de 1560 
^Vertogen ctan ÉJJREÏ, IX. 
over het ediht van 1560) 
hetwelk aan de Protestan
ten de vrije uitoefening van 
hunnen Godsdienst verleen
de; en Mémoires sur Vhis-
toirer de- Bourgogne (JAaé-
teelieningèn op de geschie
denis van Bourgondië) kees 
onnaauwkeurig,! énz. 

BEGER (liAURENTius), werd 
in ,1653 geboren, |was de 
zoon van eenen leerlooijéu 
van Heidelberg, en werd 
Bibliothecaris van FREÖERIK 
W11.1.EM, Keurvorst 'Van 

[Brandenburg, Hij .maakte 
zich bij de geleerden van 
zijn land door verschillende 
werken beroemd. De voor* 
naamste zijns lf Thesau
rus ep thesauro Païaiino 

iseléciuS) seu Gemnus, in 
fol, 1685. — 2.° Spicile-
gium antiquitatis, in; fol., 
1692. — 3.° Thesaprus, 
sive Gemmee JYutnismata, 
éte.l 3 dl.n ïn" fol., 1696 
en 1701. *-- 4.o Regnm et 
iinperatomm ronianoriimnU". 
mismata a Bubenio erfifat 
1700,' |n fol, ~ 5.s De 
nummist Crelensiam Spffen-i 

tifem%iW>Jn bh'v-'W.: 
i $• ; ' " ' " ' " • ' ; ' ' 
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Lucerntë sepulckmte* J„ P* 
BjsLtonr, 1702, id fol. — 
7,° Numismata yontificiim 
romanonm, VÏÖ3 , in fol* 
- ^ 8 , ° Mxidium Trqjanum, 
Berlijn, 1699, in 4.K> enz. 
Hij overleed te Berlijn in 
1705, als lid der Akademie 
dier stad. BEGER had, op 
verzoek van KAREÜ LODE-
WJJK, Keurvorst van den 
Palts, die bij het leven zij
ner eerste vrouw, met zijne 
niinaresse wilde trouwen, 
een werk geschreven, ter 
verdediging van de veelwij-
verij; maar hij herrjep het
zelve na den dood van dien 
Vorst. Deze herroeping is 
niet in het licht verschenen. 

H e t werk, dat er aanleiding 
toe gegeven had, was geti
teld: Bemerkingen aver het 
Huwelijk, door DAPB^MVS 
AhcuAMlus, in het Höog-
duitsch in 4. t 0 

BEGGA (Bteilige), zuster 
der heilige GEUTRTJIDA , was 
ïnet den Hertog ANSIGILDUS 
gehuwd, dien zij PEPIN VAN 
HERÏSTAL, den vader van 
KAREI, MARTEI,., ter wereld 
bragt. IVadat de Hertog ver
moord was, weigerisBEGGA 
een tweede huwelijk aante-
gaan. Zij begaf zich naar 
Rome, en verkreeg vanpaus 
AOEODATUS , overblijfselen 
van eenige Heiligen, eeü 
stukje van het ware kruis , 
steenen met het bloed van 
den Heiligen ffaEr-HANüs-be* 
vlekt, een gedeelte der ke
tens van den Heiligen PE-^ 

G. 

TRUS. .Bij hare terugkomst 
in 696 stichtte zij het kloos-> 
van Andenne, tusschen Na-' 
men en Iloeï, in de nabij
heid der Rivier de Maas.', 
Te* gedachtenis ,der zeven 
voorname kerken van Rome,, 
welke zij bezocht had , zoo 
liet zij er zeven te> Anden-
ne bouwen, waarvan de voor-, 
naamste aan de heilige Maagd 
werd toegewijd, en verdeel
de hare Relikwiën tusschen 
deze zeven kerken.,Om haar 
klooster te bevolken verkoos 
zij de Religieuzen, door hare 
Zuster GER^RUIDA gevormd.' 
Met dit oogmerk begaf zij 
zich naar JS/ivelles, alwaar 
AGNES Abdis was , die haar 
zes Religieuzen, hoeken en 
een gedeelte van het bed der̂  
Heilige GERÏRUJDA verleen-

[ de* Dp Heilige BEGGA werd 
dus de eerste Overste -van 
haar klooster. Zi} bestuur--
de hetzelve niet lang, daar, 
zij na verloog van twee ja
ren overleed. * 

BEGON (MicHAe'l.), werd* 
in 1638 te Blois, uit eehe 
aanzienlijke familie geboren. 
I)oor den Markgraaf DE SEIG-
NELAI, zijnen bloedverwant, 
tot den zeedienst opgeleid, 
werd. hij na elkander met 
het bewind over de tVan» 
sche eilanden van Amerika", 
over de Galeijen, over Sa-
vre, over Canada belast ^ 
en vereenigde dat van Ro-
chefort en la -Rpehelïè, tofc 
in 1710, in welk jaar hi) 
overleden is? Het volk be* 
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minde hem als eenen belan-
geloo^en bewindhebber, en 
de burgers als een der ij
verigste, en oplettendste ver
dedigers hunner vporregten. 
De geleerden zwaaiden hem 
geenen minderen lof toe» 
Mij beschermde en beminde 
dezelve, stelde belang in 
hunne vorderingen, opende^ 
hun zijne boekerij. De smaak 

. had dé keuze zijner boeken 
bestuurd» Hij had een rijk 
kabinet met gedenkpennin
gen, met oudheden, platen, 
schelpen en andere zeldzaam-

• lieden, uit de vier hoeken 
der wereld, bijeen gezameld. 
Van dé meeste zijner boe
ken zag men op deh .omslag 

< of band, MWHAEUS^ BE-
GOU'\et amicorum. Daar 
zijn Bibliothecaris hem on
der het oog bragt, dat door 
zijne boeken aan iedereen 
tSrjeenen, hij er vele ver
loor, antwoordde hij: » Veel 
liever wil ik mijne boeken 
verliezen, dan den schijn 
te hebben van een eerlijk 

7~Wu\n te wantrouwen." Hij 
liet de afbeeldsels van ver
scheidene beroemdemannen 
der 17de eeuw graveren, 
verzamelde gedenkschriften 
over hun leven j en het is 
Volgens deae bouwstoffen^, 
dat PJERRAÜLT de geschie
denis van Frmfryh heeft 
•gescHïpven» 

BEGTASCH (HABSCHÏ) , een 
aanzienlijk Söheich en stich
ter der "V$wisch"Orde. "van 

' • ••<.• . •• - Q - i 

BegtascM, eene der meest 
geachte in het geheele Os-
manische rijk. Hij was het, 
dje onder Sultan OKCHAN»' 
de troepen, welke in het '•, 
jaar 1329 opgerigt werden, 
met den naam van Jenit-
scheri (Meuwe krijgsben^ 
den) bestempelde, welke int 

': Buropa Janitsaren genoemd, 
eerst voor de vijanden des 
rijks, en daarna voor de 
Sultans zelve geducht wer
den. Sultan JMAHJHOUD heeft • 
dezelve in 1827 ontbon* 
den, 

BEGÜE , BjECH ofBjEGGHE, 
*— Zie JJAMBERTÜS» 

BEHAIM of BOHEIM (MAB"; 

TINÜS , Ridder van), uit 
de aanzienlijke familie,van; _ 
SCHWARZBACH , die zich in 
de negende eeuw te JSSemren*, 
berg.had nedergezet» werd 
aldaar in 1430 geboren, en 
was een der grootste wis
kunstenaars en sterrekuhdi-
gen zijner eeuw. Ofschoon 
hij zich op den handel had 
toegelegd, beoefende hij daar*> 
bij echter .ook zijne lieve
lingswetenschappen. In hef 
jaar Ï480 begaf hij zich naar 
Lissabon alwaar hij met on-* 
derscheiding ontvangen werd, 
Daarop maakte hij op de 
vloot van DJEGQ-CANO eene 
ontdekkingsreis, door welke 
men hem de nadere bekend? 
heid met de Afrikaansche 
eilanden, tot aan de rivier 
$iere. en de ontdekking vm 
3 " : , • ' , . : • : 
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Het eiland Faijal te danken 
heeft. Tqen hijnal9maan-' 
den teLissabon terugkwam j, 
werd hij tot loon zijner ver
diensten door koning JGAN-
NES I I . , tot Ridder der Chris
tus-Orde geslagen, waarbij 
hem de erfgenaam dés troons, 
hertog EMMANUEÏI de spoor 
aan den regter voet hond, 
en de koning zelf hem den 
•degenomhing. Daaropreis-
de hij weder naar Fayal, 
alwaar hij met de dochter 
van den ridder DEHÜRTEU, 
Opperhoofd der Vlaamsche 
Volkplanting op dat eiland, 
in den echt trad. In het 
jaar 149Ï reisde hij met eer 
en rijkdommen overladen, 
Maar zijne vaderstad terug, 
om zijne bloedverwanten te 
bezoeken , alwaar hij «it be
leefdheid voor de drie lioofd-
Iiedeil der stad, die beroem
de globe, dat meesterstuk 
van zijnen tijd, met de pen 
geteemend en gekleurd, wel
ke 1 voet, 8 duim in di
ameter heeft, vervaardigde. 
Dezelve wordt thans nog in 
Neurenberg bewaard; daar
op keerde hij haar zijne fat 
mille te Fayal terug. Ko
ning JoANKES II . , voörwien 
hij onderscheidene kaarten 
vervaardigde, koesterde eene 
hijzondere achting voor hem, 
en bediende zich slechts van 
de uitdrukking j Quia pev-
speoia nobis jam dm inte-
griias tutti nos. indmii'"'«$' 
'p'edendnp., quod uUtées, 
kstpersona li'ostm* Hij zond 
• PsaiAwi met ee^en, las,fc aaii 

zijnen natuurlijken zoon Ga-
ORGE, naar Vlaanderen, dan 
JBEHAIM werd op deze reis 
door de Engelschen gevan* 
gen genomen, en verviel in 
eene dpodelijke ziekte; naau-i 
welijks eenigzins genezen 
en in vrijheid hersteld, he<-
gaf hij zich weder op reis, 
om eénen Franschen kaper 
in handen te vallen, van 
welken hij zich loskocht, 
in Vlaanderen zijnen last 
volbragt, en naar'Lissabon 
terugkeerde. Zijne gezond-, 
heid was verzwakt, daarom 
bleven zijne groote plannen, 
om door de Straat van Ma-^ 
gellan te varen en Ameri-" 
ha te ontdekken, onuitge
voerd. Zijnen vriend Co-i 
MMBUS, aan wien hij daarV 
toe zijne zeekaarten mede-s 
deelde, bleef het voorbehou
den , de ontdekker van Ame
rika te zij n. Indien dus den 
Duitschers de eer niet toe
komt,, dat een Duitscherde 
nieuwe wereld ontdekt heeft, 
zoo blijft hun tochvde roem, 
dat een Duitseher. het plan 
daartoe ontworpen heeft. BE-
HAIM overleed den 29 Juïijj 
1506, tet, Lissabon, alwaac 
zijn stoffelijk overblijfsel in 
de Pöminikaner-Kerk rust $ 
r-* toen zijn zoon MARTINUS, 
Neurenberg bezocht, liet hij 
éer, eere en. gedachtenis van 
zijnen grooten vader in d^ 
Catïtarinq-Kerfy een séhilcS 
ha.ngen.j 

BEHHCHÏO , koning van juiz-a 
mgiia t een dqs vijf ^onjngj-ï 
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ïijken,. welks er op het ei
land Mtspaniola, ten tijde 
van deszelfs ontdekking 
bestonden. Hij had eene 
aüster ANACOANA genaamd, 
en Wijl de twee en dertig 
vrouwen van dezen vorst hem 
geenen zoon verschaften, die 
nem kon opvolgen, zoo liet 

' hij stervende het rijk aan 
zijne zuster achter. CHRIS-
TOPHORUS COUJMBUS was niet 
in staat, om BEHECHIO cijns-
baar '.te maken'j maar D. 
BARTHOLOMEÜS COLUMBUS , 
Adelantado, dat is Üuite-
nani-Generaaï, ondernam 
om Tiem te onderwerpen, Hij 
vertrok te dien einde van 
SinPDomingo, aan het hoofd 
van 300 manschappen. De 
koning van Xaragua^ van 
zijne komst onderrigt, zond 
troepen tegen hem op, om 
hem den overtogt der Net/sva 
te beletten. De Adelantado 
Vernomen hebbende, wat er 
plaats had, zond eenen af
gevaardigde naar den Ca-
ciquë, om hem te verzeke? 
ren, dat hij met geen vij
andelijk oogmerkkwam; maar 
-enkel en alleen, om eetten 
vorst en eene vorstin tebeT 
zoeken, van wie men hem 
zoo veel goeds gezegd had. 
De koning Werd door dit 
compliment zeer ingenomen, 

*de geheele legerplaats weêr-
•galmde van vreugde en men 
ging op eene plegtstatige wij-
2e den Adeientado teger 
moet, die naar het konink
lijk paleis geleid en aldaar 

••-•• ' .< • ; , / „ ' . " " 

onthaald werd. ToénCo-
IUMBUS den volgenden dag 
een bijzonder gesprek met 
den vorst had, stelde hij 
hem zoo levendig voor, waar» 
aan hij zich zou blootstel* 
len, indien hij weigeren 
wilde schatting aan den ko
ning van Spanje te betalen , 
eene schatting, die hem daar
enboven in het minste niet 
zoude hinderlijk zijn, dat 
BEHECHIO er in toestemde, 
In het volgende jaar 1496 
liet de Caciqtie aan den Adert 
lantado weten, dat de schat
ting gereed was. Hij kwam 
terug, werd met al den toe-» 
stel en de beleefdheid ont
vangen, die hij kon wen-r 
schen, en zijn schip v/ecè. 
beladen mej; boomwol, ma-
niokswortel, meer zelfs dan 
hij bepaald had. COLUMBÜS 
noodigde den koning en 
zijne zuster ui t , zijn schip 
te komen zien, dat het eer-
SteEuropesche vaartuig was , 
hetwelk aan die kusten was 
Verschenen, 25jj waren zeer 
verlangende, om die werk
tuigen te zien, waarvan men 
hun met zoo yeel ophef ge
sproken had. Toen men te 
hunner begroeting het ge
schut lo,sbrandde, waren zij 
er aanvankelijk zeer over y 
verschrikt, maar ziende dat 
de Kastilianett er slechts onj 
lachten, zoo stelden z|| zich , 
weder gerust, 

BEHEIM: (SEBAMUS), een 

metaal-gieter te, J$-ewe®% • 
o, 4. • 
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berg, had in den tijd, in 
welken hij leefde, zijns ge
lijke niet in het gieten van 
groote stukken. Hij goot 
in 1505'toot het Arsenaal 
Van Neurenberg een kanon * 
wegende omtrent 100' cente
naren , de Eule genaamd, en 
verscheidene aftdere groofe 
Stukken. Hij. wist daaren-t 
boven de klokken zeer wel 
volgens den töon^* en zoo 
zwaar te gieten als men de
zelve verkoos. Maar om 
deze kunst tot eene groote
re volmaaktheid te brengen, 
was Mj van gevoelen, dat 
£ijnè zonen, dezelve doof 
ïniddel van wiskiinstige be
rekeningen, onvermijdelijk 
noodzakelijk bij dezelve > 
Verder behoorden doortezet* 
t en | ett daar de eeöö zijner 
Z q n e n , daarto» -ewA •wmmAt 
aan den dag legde, spaarde 
hij niets, zoo min als JJi-
LIBAÏ.B PlRCKHEIMEE , 01» 
door den beroemden , JOANNES 
WÉENÈ» , . een' wiskunste
naar te Neurenberg, de 15 
boeken der grondbeginse» 
len van EUCLIDES, uit het 
Qrïeksch in het HoogduitscH 
te doen vertalen, en elk 
voorstel door een voorbeeld 
te doen ophelderen, en op 
deze•_ wijze slaagde hij in 
?ijn öoej? Hij «yerjeed fn 
ty3$ï\~ ' • .• ," •*.." '; 

.iPHAEA o f A J S T B E A ) 
gene Engelsche dame, werd 
t^ Kantelberg géboveii. Haar 
tader JOHNSON, tot luitenant* 
generaal jn. Jndiè' benoemd, 

nam. zijne familie mede en , 
stierf in den, overtogt. Zij-
ne dochter, na een kort 
verblijf in Amerika) te Lon* 
dén teruggekeerd j trouwde 
met den Heer BEHN , een' 
rijken koopman, uit Holland 
oorspronkelijk. KABEL I I . , 
die den geest en de ver* 
dienste van Mevrouw BEHN 
kende, vertrouwde haar eene 
onderhandeling toe, opzigtë-
lijk den oorlog, welken hij 
den Hollanders wilde aan
doen. Zij kweet zich van 
dezelve, tot. groote tevreden* 
heid des konings. De af
gunst, welke het aanzien, 
waarin zij bij dien vorst 
stond, tevveegbragt, noddr 
zaakte haar het bekoorlijke 
van een stil leven, boven 
het gedruisch en de klip-
JUMI des hofs te verkiezen. 
Zij overleed ii* 1689 en 
werd in het klooster van 
Westmunster, tusschen de 
graven der koningen bij ge-
zet, De tijd, welken zij 
niöt aan de vermaken; des 
gezelljgen levens doórbragt, 
werd door haar aan de za-
lltenstelling van verschillen
de werken besteed^ soms 
met meer vrijheid geschre
ven , dan. hei; aan hare sek
se betaamt Men heeff; van 
haa}.' 4. dl.» in 8.Y° met 
Tooneelstit/dèn, geselde>dt 
ktmdige "Herhalen, gedieh* 
ten eené Vertaling (in het 
Engelsch) van de Meerder
heid der werelden, Haar 
meest bekende jsverfe is! haay 
ORÖNOKO ? , dat ssij mn Kv» 
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REI. I I . voorlas, en dat door, 
DE i>k PiACE in het Fransch 
is vertaald. Deze geschied
kundige Eoman heeft aan 
eenen Engelschen dichter 
h$t onderwerp tot een treur-
spel" verschaft. QRONOKO , 
de held van dit voortbreng
sel, was de zoon van eènen 
Afrikaanschen koning, aan 
d,e Engelschen van Suvlna~ 
me verkocht. Deze Neger -
vorst gevangen geworden, 
en zulk eene vernedering 
niet kunnende verduren, 
deed zijne lotgenooten aan 
het muiten slaan, en werd 
ter dood gebragt. Mevrouw 
BEHN, getuige zijner onge
lukken, beschreef dezelve', 
zoodra zij in Engeland was 
teruggekeerd. 

BEIER i meer bekend on
der den naam van HART-
MANNUS BEYERIIS, in 1506, 
téJPrankfort aan den Mein 
geboren, studeerde te Wur-
tgmberg, alwaar', hiij^ in de 
gevoelens van LUTHERwerd 
opgevoed. Men beriep hém 
tot predikant in zijne vader
stad , alwaar hij den 11 Au
gustus 1577 overleed. Hij 
\vas een eenvoudig doch 
schrander man, en heeft 
onder andere werken nage
laten : Commentariëni op de 
. ï ^ Schrift, en Uucëstioneé 
sphcerieoe. 

BEI/EÖEN* — Zie .AX.BER-\ 
TUS "VI., HENDBIK de Leeuw, 
JACOBA , ISABEUJA, > IMARIA , 

B E I . m 
n MAXIMIUAAN ROBERT: enz. 

BEIÏI (JOANNES DAVIJ>) êen 
beroemd tooneelspeler in 
1754 te Cïiemnitz geboren ,* 
had zich in Leipzig aan dè 
beoefening der regten toe
gewijd, en aan eenërt .offi
cier , die bijzonder belang in 
hem stelde^ de ondersteur 
ning daartoe te danken j 
doch zijne ligtzihnigheid 
stortte hem in verscheidene^ 
jeugdige buitensporigheden i 
totdat het spel hem eindelijk: 
geheed en al van zijne loop
baan rukte en op het too» 
neei wierp. In dit vak 
plukte hij lauweren,, werd 
echter andermaal door zijne 
vïbegere hartstogt overmees
terd, en zoo als dezelve 
hem vroeger van zijn doel 
afleidde, zoo voerde zij 
hem thans ddösr tölsmöedig-
heid over" zijne vervaüene 
fortuin, zelfs in het graf, 
B&IL stierf in 1794. Il** 
IIAND heeft zijn leven be-> 
schreven, f 

BEIMNG (ALBBECHT of AL« 
EERT.US) voerde na de inne
ming , der stad Schoonhoven-
door de Èoèhsehe partij het 
befél op' hét- kasteel, dat, 
in 1424 door FLORIS VAN 
BIÏKHOP , een' der veldhe?- -
ren van JACOBA VAN BÉTE
REN i gravin van HottttiiH, 
die tegen haren echtgenoot ? 
den hertog Sw'wn 'Befe'i 
ren, het hoofd dër Kabel? 
jaauwsche partij , den oorlog 

o 5 ' • ' * * • • • • : - ' • . • • - • " : : ; ' " : " 
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voerde, belegerd werd- Hij 
was verpligt het kasteel o-
vertegeren, het garnizoen, 
werd krijgsgevangen ge
maakt, doch men sphonk 
aan hetzelve het leven, met 
uitzondering van BEILING , 
die ter dood veroordeeld 
werd, Deze onversaagde 
held vraagde volgens som
mige schrijvers, ééne maand 
en volgens anderen negen 
dagen uitstel, om van zijne 
vrienden afscheid te nemen 
en zijne zaken te regelen; 

» Maar iaat mij, zoo gij reg? 
- ters zijt, 
- Mn helden neeten zult, 
Maar laat mij negen dagen tijd," 
Eer 't vonnis zij vervuld: 

.» II? vraag er,drie, mijn stam 
ten troost 

Ten voorzorg in zijn lot»* 
ïk smeek er drie vaas vrouw 

en kroost; 
ïk eisen er drie voor God," 

'deze vrijheid werd hem, op 
jrijn woord van eer, om binnen 
den bepaalden tijd terug te 
komen, verleend. Na dat 
'hij • al het noodige geregeld, 
had, kwam hij als een twee
de ÉEGULUS terug, om den 
dood te ondergaan, en hij 
Werd levend begraven! 

v Hij stort, en pp zjjn gra& 
-. gesteent' 

(Zoo ver het weérzijds heugt) 
Is de eerste IJpeksjjho tr^an, 

geweend 
film ICabsljjaauwsche deugd,'* 

De dichter ^OLI-ENS heeft-
|n eene Uomance h.et he|d-< 
haftige gedrag van' ïfeiWWJ 
aieëSto'Jjjk, beiong^n 3 m~któ 

is uit dat gedicht, dat wij 
de aangevoerde regelen ont
leend hebben. 

BpiREIS (GoDEPKIDUS CHRIS-. 
TOFFEL) Hoogleeraar in de 
Natuurlijke Historie, Na
tuur- Schei- engeneeskun-r 
de (ie Helmstadt, werd 
den 8 Februari] 1730, te 
MüMMusengebofeï^) afvaar 
zijn vader een Magistraats
persoon , de Kruidmengkun-
de uitoefende. Te Jena 
studeerde hij van 1750 tot 
1753 om tot eenen stand te 
geraken de Regtsgeleerdheid, 
uit neiging echter de Ge
neeskunde, Daarna was hif 
drie jaren lartg op reis, 
schoon het onbekend i s , door 
welke landen zijne togten, 
z;ch uitstrekten; men weeft 
slechts' zpor veel, dat hij jn 
1756 terug keerde , en wel 
met aanzienlijke sommen 
gelds. Daarop studeerde hij 
onder HEISTER de heelkun
de l werd in 1759 gewoon 
HoQgleeraar der natuurkun
de , in 1762, HoogleeraaE 
der geneeskunde, in 1767 
Hofraad en in 1802 lijfarts 
van den Hertog KAREI/WMÏ» 
LEM JFERDINAND van Bmns-r 
toi)% BEIRBÏS was een on
baatzuchtige, zorgvuldige ge* 
neesheer en een uitmuntend 
qnderwijzer j doch yan *een$ 
zekere ' eigenzinnigheid! ei* 
achterhoudendheid is hij niet 
vrij te pleiten. Zijn huif 
was met ware en gewaande 
kostbaarheden opgevuld, Hij 
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melingen #m Voorwerpen der 
schoon» kunsten, weten
schappen, der natuur, werk-
tuigkunde enz. waaron
der kostbare oorspronkelijke 
schilderstukken de Automaat 
van VAUKANSÖN, en een 
Munt-habinet', waarin vele 
Oude gouden munten van de, 
grootste waarde voorkwamen,' 
Zeer zeldzaam en nooit aan 
kenners toonde hij een door-j 
zigtïg voorwerp, grooteifdan 
een hoenderel, dat, volgens; 
xijn voorgeven een Diamaüt 
was-,, die6400 karaten W00g > 
eu welken geen Vorst der 
aarde in staat was te beta
len. Dit stuk, hetwelk hjj 
beweerde van den keizer, van 
Sina in ruiling te hebhen 
hekomen,' was na zijnen dood 
verdwenen, vermoedelijk was 
het een keisteen van Mada» 
gaskar. — Zijne nalatenschap 
bestond in zulk eene onge
hoorde waarde, dat men er 

"over verbaasd stond, en niet 
wist te verklaren, hoe hij 
tot het bezit van zulke on
gehoorde sommen is geko
men. Hij sself zal zulks ze
ker het beste geweten heb-
hen , en men zou, indien 
men zijne woorden wilde ge-
looven , moeten aannemen, 
dat hij de kunst verstaan 
had, om goud te maken, en 
met den keizer van Sim in 
naauvye betrekking moet ge
staan hebben, hetwelk ech
ter beide, 000 min waar zal 
geweest sijn, als dat zijn 
steen een diamant was. 
"Vermoedelijk ^heeft hij dit 1 

| groote vermogen gewonnen 
door het vervaardigeh van 
scheikundige toebereidselen, 
welke hem de fabrikanten 
duur betaalden. — BEmeis 
Overleed in 1809, nadat hij 
nog kort té voren den Jubel
dag der Doctorale Waardig
heid en van zijni Professo
raat met jeugdige kracht en 
Vrolijkheid gevierd had. Zij
ne veelvuldige ondervindin
gen in de scheikunde gingen 
met den geheimzinnigen 
man ten graye. 

BEISSIËB (JACÓBUS) Wapen
drager en Chirurgijn-Majoor: 
der legers van lvotiing £ó-
ÖEWIJK XIV., heeft door; 
den gelukkigen uitslag èe-
her menigte, moegelijke en 
gevaarlijke óperatiën, de 
grootste bewijzen zijnéï die
pe bekwaamheid in de;neel-
jTcunde gegeven. Dit heeft 
men niet alleen gezien in 
Frankrylt, in dé legers de» 
Konings, waarbij hij op'zulk 
eene nuttige Wyze, gedu
rende meer dan dertig veld-
togten gediend heeft, in de 
vreemde hoven, werwaarts 
hij dikwerf geroepen werd, 
maar zelfs bij den persoon 
van LoBEWiJKXiy,, alwaaae 
hij volkomen heeft beant
woord aan het vertrouwen) 
dat deze Vorst in hem Stel
de , dooï tweemalen door 
zijne zorg en heilzame voor"- / 
schriften, aan Hoogstdes-
zelfs Volkomene herstelling 
medetewerken. Dit is de 
getuigenis* welkeIIODEWMK 
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XIV. zelf van hem aflegt, 
. in de brieven van adeldom, 
welke hy hem verleende; 
om fom, zegt de Vorst, 

; nieuwe bewijzen onzer ach
ting en welwillendheid te 
geven, die tot zijne nakome
lingen kunnen overgaan. » . . 
en uit hoofde der uitste
kende diensten, welke hij 
ons bewezen heeft. Deze 
brieven zijn van de maand 
Februari) 1712. Langen tijd 
te voren, namelijk in 1673 
had de Koning hem, reeds 
met den post van Chirur
gijn-Majoor der legers-be-

Igunstigd, en die-^VöistWil-
"dèj hiem in al zijne veldtog-
ten altijd bij zijnen persoon 
hebben. Hij droeg hem ook 
de zorg op voor de gezond
heid van Mg1', den Dauphin, 
ea. den Hertog van JBour-
goindië, Avanneex-Aio- F**»-
genrhet bevel voerde in het 
koninklijke leger. Het ge-
heele hof, degeheele hoofd-
Stad , ja geheel Frankrijk 
juichten hem toe, toen hij 
door zijne ijverige zorg, z\j-
ne. voorzigtigheid en de 
Wijsheid zijner raadgevingen 
ÏIODEWIJK XIV^, aan die 
gevaarlijke en hardnekkige 
ziekte ontrukte, welke zoo 
vele vrees voor zijn leven 
had doen onts taan," en terwijl 
Mum den Vorst met zijne 
jherstelling geluk;wenschte, 
zegende men tevens de hand, 
<ïie hem zulke heilzame hulp
middelen had verschaft* Men 

vervaardigde verscheidene , 
dichtstukken ter eere van 
BEISSIER, onder andere deze 
beide regelen, die zijn ka
rakter, zijne talenten |en zij
ne diensten zoo wel uit* 
drukken. 

Ars te êocta, pü more», medii { 
tatio magnum 

Te charmn Lo$oï, lux repte i 
rata facit. • 

De Heer BEISSIER was in 
het vlek Si?. André de Ro- j 
sans, in paupfdné geboren, > 
en had' in den beginne, zij
ne genie en zijne talenten 
voor dé hêHkömlB—aange
kweekt onder MARTINUS""»', 
Ai-ENcé , die zeer bekwaam ! 
in zijne kunst was. Alvo-: \ 
rens te Parifs te komen, ' 
werwaarts zijn roem hem ; 
reeds was vooruitgegaan, ; 
was hij Chirurgijn-Majoor ' 
van het leger in Vlaande- '• 
ren 'geweest. HjJ.is den 15 
Junij 1712 te Parijs in den 
ouderdom Van 91 jaren over- -. 
leden. Zijn dood was zeer 
subiet, maar echter niet 
onverwacht; reeds sedert \ 
lang had hij zich met den-
zelven bezig gehouden , en ; 
door goede werken tot den- i 
zelven voorbereid. Hij wris 
de vriend der armen, aan ' 
welke hij overaloediglijk aal
moezen uitreikte. ïrt het 
jaar 1709, zoo vruchtbaar 
in rampen, verkocht hij zij
ne equipage, en gaf den 
prijs ten beste, om ellendi- i 
gen te ondersteunen» 

EINDE VAN HET DERDE D E E L 
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